
  )    وضعيت حاد درياچه اروميه از نظر حقوق محيط زيستموردي بررسي با (        )1391(ويژه نامه حقوق محيط زيست  
 

 
www.azyasa.wordpress.com                                                                azyasa@gmail.com 

 انجمن حقوقي آذياسا



  )    وضعيت حاد درياچه اروميه از نظر حقوق محيط زيستموردي بررسي با (        )1391(ويژه نامه حقوق محيط زيست  
 

 
www.azyasa.wordpress.com                                                                azyasa@gmail.com 

 انجمن حقوقي آذياسا

  محيط زيستويژه نامه حقوق 
  )وضعيت حاد درياچه اروميه از نظر حقوق محيط زيست و بين المللموردي بررسي با ( 

  

  
  
  

  از مجموعه ويژه نامه هاي انجمن حقوقي آذياسا
  )شماره سوم(

  
  
  اينترنتي :نوع نشر

   1391 فروردين 12 :تاريخ نشر
  انجمن حقوقي آذياسا :ناشر

  )اي حقوقي براي فعالين حركت ملي آذربايجاناولين مرجع آموزشه( 
www.azyasa.wordpress.com 

azyasa@gmail.com  
  
  

  )استفاده از مطالب ويژه نامه، با ذكر منبع آذياسا بالمانع مي باشد(



  )    وضعيت حاد درياچه اروميه از نظر حقوق محيط زيستموردي بررسي با (        )1391(ويژه نامه حقوق محيط زيست  
 

 
www.azyasa.wordpress.com                                                                azyasa@gmail.com 

 انجمن حقوقي آذياسا

 دهد كند، زمين خبر مي  كند يا بدي  خوبي  مينز  بر روي  هركس.  مادر شما است  گويي  داريد كه  نگاه  را خوب  زمين

  

 تقديم مي شود به

  حافظان محيط زيست در كل دنيا                    
  ورميهدرياچه احيات مدافعين علي الخصوص    

 )نگين آذربايجان(                        
  

قاالرسان      دونيا بويو قورومازسان   
تانيرام  دورد بير يانين  اورمو گولو   

قانيرام    دئديگين  ايله نه      حال ديل  
يانيرام     آلميشام اود   نه دن    بيلمم   

  )لووتايماز اورم(

  



  )    وضعيت حاد درياچه اروميه از نظر حقوق محيط زيستموردي بررسي با (        )1391(ويژه نامه حقوق محيط زيست  
 

 
www.azyasa.wordpress.com                                                                azyasa@gmail.com 

 انجمن حقوقي آذياسا

 فهرست

 1 .............................................................................................................. اتيكل :اول بخش
 2 ....................................................................................................................... اسايذآ مقدمه

 6 .................................................................................................................. ساعت تاك كيت
 9 .................................................................................................... زيست  محيط حقوق با آشنايي
 GEF ..................................................................................................... 14 جف سازمان يمعرف

 22 .................................................................................... زيست محيط حقوق حقوقي اصول و مباني

 31 ......................................................................... جهاني محيطي زيست موضوعات مهمترين به ينگاه

 39 ................................................................................................. يطيمح ستيز نيقوان به ينگاه

 41 ............................................................... محيطي زيست المللي بين معاهدات به ايران الحاقات از يبرخ

 55 .....................................................................................................  بشر حقوق و ستيز طيمح

 68 ......................................................................................... ستيز طيمح چارچوب در بشر حقوق

 87 ................................................................................................ ؟ ستيچ يطيمح ستيز عدالت

 89 ................ الملل نيب و ستيز طيمح حقوق نظر از هياروم اچهيدر حاد تيوضع يبررس :دوم بخش

 90 ..................................................................................... اروميه ي درياچه نابودي ي درباره مطالبي

 99 ........................................................................... ديتهد عمده عوامل و هياروم اچهيدر ستيز طيمح

 111 .............................................................................................. ستيز طيمح حفظ در مشاركت

 118 ............................................................................................... اروميه درياچه سالمت بر ما حق

 122 ...................................................................................... سالم ستيز طيمح حق و هياروم اچهيدر

 125 ..................................... ستيز طيمح الملل نيب حقوق منظر از هياروم اچهيدر يطيمح ستيز مشكل يبررس

 151 ..................................................... ستيز طيمح خصوص در يحقوق يدگاههايد :سوم بخش

 152 ........................................................................................... يستيز طيمح بحران: آرال اچهءيدر

 164 .............................................. فارس جيخل منطقه در ايدر كردن خشك يطيمح ستيز يخسارتها يبررس

 168 ............................................................................... كريم قرآن منظر از آن حقوق و زيست محيط

 188 ................................................................................................ المللي بين هاي اچهدري در مرز

 242 .............................................................................................. يطيمح ستيز ميجرا تحقق يمبان

 254 ..................................................................................................................... عتيطب انيپا

 263 ............................................................................... ستيز طيمح الملل نيب حقوق در نينو توسعه

 273 .......................................................................... فناوري زيست جامع قانون تا زيستي ايمني قانون از

 278 .................................................................................... چين رد بشر وحقوق زيست،توسعه محيط

 284 .................................................................................... يوخانگ يصنعت يها وزباله ستيز طيمح



  )    وضعيت حاد درياچه اروميه از نظر حقوق محيط زيستموردي بررسي با (        )1391(ويژه نامه حقوق محيط زيست  
 

 
www.azyasa.wordpress.com                                                                azyasa@gmail.com 

 انجمن حقوقي آذياسا

 304 ..................................................... يطيمح ستيز اختالفات فصل و حل در يالملل نيب ييقضا نظام نقش

 325 ................................................... )هند مدل بر تأكيد با( زيست محيط حقوق توسعه در قضايي رويه نقش

 333 .............................................................................. زيست محيط به مربوط قوانين اجرائي اهرمهاي

 341 ..................................................................................................... ستيز طيمح مسأله تياهم

 358 .................................................................... رامسر ونيكنوانس يحقوق يبررس :چهارم بخش

 359 .................................................................................................... رامسر ونيكنوانس با ييآشنا

 363 .................................................................... ) تاالبها از حفاظت المللي بين ميثاق(  رامسر كنوانسيون

 371 .................................................................... ستيز طيمح الملل نيب حقوق منظر از رامسر ونيكنوانس

 381 ....................................................................................................... رامسر ونيكنوانس و رانيا

 385 ............................................................................................................ ها تاالب يجهان روز

 388 .................................................................................... ها البتا حفظ قوانين و رامسر كنوانسيون

 391 ............................................................................................. ايران تاالبهاي و رامسر كنوانسيون

 393 ................................................................................................ ايران در ها تاالب كلي وضعيت

 396 ......................................................... ستيز طيمح يدعاو و ونهايكنوانس ن،يقوان :پنجم بخش

 397 .................................................................................. ها تاالب مورد در رامسر كنوانسيون متن

 411 ....................................................................... زيست محيط بخش در توسعه چهارم برنامه قوانين

 416 .................................................................................... زيست محيط بهسازي و حفاظت قانون

 428 ..................................................................... فرانسه محيطي زيست مسئوليت التصويب اخير قانون

 440 .................................................................. يطيمح ستيز يالملل نيب يدعاو و آراء نيمهمتر از يبرخ

 452 ......................................................................................... اخبار از يا دهيگز :ششم بخش

 453 ................................................................ نيزم ندهيآ مورد در ملل سازمان كل ريدب به انشاء مسابقه

 454 ............................................................. يجمهور استير انتخابات در فرانسه ياكولوژ حزب نقش

 456 .........................................................دهند نشان واكنش محيطي زيست جرايم در وظفندم ها دادستان

 465 ........................................................................................... خواهد يم اتيح حق جانيآذربا

 عليه ايران دولتمردان )امنيتي برخوردهاي( آهنين مشت از استفاده خصوص در  "اسايآذ يحقوق انجمن" هيانيب
 470 ............................................................................. اورميه درياچه بحران به معترض انيآذربايجان

 472 ............................................................................................................منابع :هفتم بخش

 



  )    وضعيت حاد درياچه اروميه از نظر حقوق محيط زيستموردي بررسي با (        )1391(ويژه نامه حقوق محيط زيست  
 

1 
www.azyasa.wordpress.com                                                                azyasa@gmail.com 

 انجمن حقوقي آذياسا

  

  
  
  

  
  
  
  

  :بخش اول
  كليات

  



  )    وضعيت حاد درياچه اروميه از نظر حقوق محيط زيستموردي بررسي با (        )1391(ويژه نامه حقوق محيط زيست  
 

2 
www.azyasa.wordpress.com                                                                azyasa@gmail.com 

 انجمن حقوقي آذياسا

  مقدمه آذياسا
قسمتي از حق حيات بشريت را مورد تهديد قرار مي حوزه ها، در برخي از  ،پيشرفتهاي همه جانبه جوامعامروزه 
تامين كننده حيات بشريت  عبارت است از محيط زيست سالم، كه امروزه الزمه يكي از شاخصه هاي  .دهد

در خصوص حفظ را داماتي براي رشد و سالمت بيشتر ، اقجوامع،  البته در بسياري از . توجه كافي مي باشد
مهمترين اين اقدامات در خصوص امر قانونگذاري و ضمانت اجراهاي آن قوانين . محيط زيست انجام مي دهند

در اين حوزه بي توجهي هايي را  ،متاسفانه در كشوري همچون ايران. براي حفظ بهتر محيط زيست مي باشد
درياچه اورميه  ،دريكي از اين موا. ت محيطي مي گردندشاهد هستيم كه منجر به تخريب و نابودي فضاهاي زيس

د اقدامات غيركارشناسي مسئولين ايراني و عدم . مي باشد كه در وضعيت حاد زيست محيطي قرار دارد
وضعيت حاد  و خطرناك را نسبت پيش آمد اين اختصاص بودجه كافي براي احياء اين زيست بوم، روز به روز 

  . تشديد مي كند) تي ديگر مناطقو ح(به منطقه آذربايجان 
با توجه به رسالت حقوق بشري خويش  و با توجه به اينكه در دفاع بهتر از مقوله حقوق  "انجمن حقوقي آذياسا"

بشر ، حقوق تضييع شده و در حال تضييع آذربايجان را مورد مطالعه و روشنگري قرار مي دهد، اينبار نيز با توجه 
، ويژه نامه اي را در خصوص حقوق محيط )هم از لحاظ منطقه اي و هم جهاني(ميه وربه وضعيت حاد درياچه ا

تهيه و آماده ) با بررسي موردي وضعيت حاد درياچه اورميه از نظر حقوق محيط زيست و بين الملل(زيست 
علي  ، فعالين حركت ملي آذربايجان اميد آن داريم كه نويسندگان، عالقمندان محيط زيست. نموده است

الخصوص حقوقدانان عزيز، با مطالعه مجموعه مقاالت حاضر، براي ويژه نامه آتي در اين خصوص، مقاالت 
بررسي وضعيت درياچه اورميه از لحاظ حقوق محيط زيست و بين الملل، براي ما ارسال  در خصوصخود را، 

  .اين حوزه بنماييمنمايند، تا در آتيه با گردآوري مقاالت مذكور، سعي در روشنگري هاي تخصصي در 
در اين خصوص صادر نموده است، اما براي ادامه مقدمه را بيانيه هاي حقوقي متعددي  "آذياساحقوقي انجمن "

  :  و شروع اين مجموعه، يكي از بيانيه هاي منتشر شده را در اينجا مي آوريم
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عملكرد  در خصوص بحران خشك شدن درياچه اورميه و» انجمن حقوقي آذياسا«بيانيه 
 ايران دولتمردان

 
چندين سال است كه درياچه اورميه به عنوان يكي از مهمترين زيست بومهاي جهان و منطقه در وضعيت بحراني 

ها و بي توجهي دولتمردان  مديريت اي از سوء محيط زيست آذربايجان هر روز با ابعاد تازه. قرار گرفته است
ايران روبه روست و اعمال سياستهاي تبعيض آميز دولتمردان ايران نسبت به آذربايجان در زمينه هاي مختلف 

احداث غيرمتعارف و بيش از . هويتي، سياسي، اقتصادي و جغرافيايي، اينبار گريبانگير درياچه اورميه شده است
درياچه اورميه، احداث غيراصولي بزرگراه و پل ميانگذر شهيد كالنتري، عدم حد سد ها در حوضه هاي آبريز 

مديريت صحيح كشاورزي در اين حوضه و همچنين عدم تعيين بودجه الزم براي بهبود وضعيت زيست محيطي 
درياچه اورميه، نمونه اي از اين سياستهاي غلط عمراني دولتمردان ايران مي باشد و همچنين به جاي چاره 

نديشي و تدبير در خصوص حل بحران خشك شدن درياچه اورميه، ضمن امنيتي نمودن مسئله مزبور، اقدام به ا
دستگيري فعاالن مدني و تعداد كثيري از ملت آذربايجان و سركوب اعتراضات مدني و زيست محيطي در 

  .خصوص وضعيت بحراني درياچه اورميه مي نمايد
وضعيت زيست محيطي تاالب بين المللي درياچه اروميه از نظر  اين در حالي است كه توجه به بهبود

دليل اهميت  اين درياچه به. ايران مي باشد  كنوانسيونهاي بين المللي و برخي از قوانين داخلي ، وظيفه دولت 
محيط زيستي به عنوان ذخيره گاه زيست كره در مجامع جهاني به ثبت رسيده و مورد حمايت بين المللي قرار 

با مصوبه شوراي عالي محيط زيست به عنوان پارك ملي و در سال  1352درياچه اروميه در سال . ته استگرف
به عنوان يكي از مهم ترين تاالب هاي بين المللي )كنوانسيون رامسر (از سوي كنوانسيون جهاني تاالب ها 1354

دي و پاك شدن از روي نقشه جهان به ثبت رسيده است، اين در حالي است كه امروزه سير قهقرايي نابو
ها و زيستگاه پرندگان آبزي  المللي مربوط به تاالب در كنوانسيون بين. كند جغرافيايي جهان را با سرعت طي مي

طرفهاي «: كشور جهان مورد تصويب قرار گرفت، مي خوانيم18در شهر رامسر ايران با حضور  1350كه در سال 
و با با اعتقاد به اين كه تاالبها از نظر اقتصادي و …محيط زيست خودمتعاهد با علم به همبستگي انسان با 

و با اطمينان به اين كه حفظ  …ناپذير است فرهنگي و علمي و تفريحي منبع پرارزشي است كه انهدام آنها جبران
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امات بينانه با اقد و حراست تاالبها و نباتات و حيوانات آن ممكن است با توأم نمودن سياستهاي ملي واقع
  ».…نسبت به مقررات زير توافق نمودند. تأمين گردد المللي هماهنگ بين
هر يك از طرفهاي متعاهد، تسهيالت الزم جهت حفاظت تاالبها و «: اين كنوانسيون بيان مي دارد 4ماده 1بند 

يا نشده باشد پرندگان آبزي را با ايجاد قرقهاي طبيعي در منطقه تاالبها، اعم از اين كه درفهرست درج شده و 
  ».فراهم و به نحو مقتضي از آنها نگهداري خواهد كرد

حفاظت و بهبود و «: قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ايران در اين خصوص بيان مي دارد   1همچنين ماده  
بهسازي محيط زيست و پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگي و هر اقدام مخربي كه موجب برهم خوردن 

ناسب محيط زيست مي شود، همچنين كليه امور مربوط به جانوران وحشي و آبزيان آبهاي داخلي از تعادل و ت
  .وظائف سازمان حفاظت محيط زيست است 

رياست (سازمان حفاظت محيط زيست كه در اين قانون سازمان ناميده مي شود وابسته به نخست وزيري 
و زير نظر شوراي عالي حفاظت محيط زيست انجام و داراي شخصيت حقوقي و استقالل مالي است ) جمهوري

  .»وظيفه مي كند
  :قانون برنامه چهارم توسعه در بخش محيط زيست آمده است 60همچنين در ماده 

دولت موظف است، به منظور تقويت و توانمندسازى ساختارهاى مرتبط با محيط زيست و منابع طبيعى، ساز و «
عمومى و تخصصى محيط زيست، در كليه واحدهاى آموزشى و  كارهاى الزم را جهت گسترش آموزشهاى

گذارى در بخش محيط زيست و منابع طبيعى، ايجاد تقويت ساختارهاى  مراكز آموزش عالى، حمايت از سرمايه
  .»هاى اثرگذار بر محيط زيست، تنظيم و برقرار نمايد محيطى، در دستگاه مناسب براى فعاليتهاى زيست 

هاي بين المللي حامي  پاسخ كارشناسان محيط زيست اين است كه چرا ازامكانات سازمان هاي بي يكي از پرسش
شود؟الزم به ذكر  ها براي نجات درياچه اروميه به طور مطلوب استفاده نمي هاي حفظ محيط زيست كشور طرح

اني است كه طرح حفاظت از تاالب ها، طرحي مشترك بين جمهوري اسالمي ايران و صندوق تسهيالت جه
هزارميليارد  40ميالدي و به روايتي به ارزش  2006بوده كه اقدامات اجرايي آن از سال ) GEF(محيط زيست 
پرسش دغدغه مندان محيط زيست اين است كه بازخورد اين پروژه كالن در طول چهار سال چه . ريال آغاز شد

ه دنبال داشته است؟ بر اساس اعالم دست بوده و آيا صرف اين هزينه گزاف نفعي را براي حفظ درياچه اروميه ب
اندر كاران تنها مطالعات مرحله يك طرح حياتي انتقال آب رود زاب براي رفع خطرخشك شدن درياچه اروميه 

  !!سال به طول انجاميده و هنوز به پايان نرسيده است  4
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بهبود وضعيت درياچه با توجه به توضيحات مذكور، اخيراً شاهد رد طرح دوفوريتي اختصاص بودجه براي 
انجمن حقوقي . بوديم كه بي توجهي بيش از پيش دولتمردان ايراني را اثبات نمود اورميه در مجلس ايران 

آذياسا با هشدار به دولتمردان ايراني در خصوص وضعيت بحراني درياچه اورميه و درخواست ياري از تمامي 
عتراضات حق خواهي ملت آذربايجان و اطالع دوستداران و حاميان محيط زيست در خصوص حمايت از ا

رساني هاي الزم در خصوص موضوع و همچنين با درخواست حمايت از سازمانهاي حفظ محيط زيست در 
خصوص تصويب قوانين و كنوانسيونهاي خاص در مورد درياچه اورميه، اعالم مي دارد كه با گذشت هر ثانيه، 

و با چنين روندي تلفات زيست محيطي غيرقابل جبراني منطقه را فرا وضعيت فعلي، حادتر و بحراني تر مي شود 
  .خواهد گرفت

  
  …ممكن است فردا دير باشد

6/6/1390  
  انجمن حقوقي آذياسا

  )اولين مرجع آموزشهاي حقوقي براي فعالين حركت ملي آذربايجان(
www.azyasa.wordpress.com  

azyasa@gmail.com  
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  تيك تاك ساعت 
  به قلم بان كي مون دبير كل سازمان ملل متحد 

  
 2011نوامبر 

نيروي اجتماعات   .ميليارد گذشت، زنگ هاي هشداربه صدا درمي آيند 7در حاليكه ساعت جمعيت جهان از 
م ثبات بازار و استمرار نابرابري به بي اعتمادي اقتصادي فزاينده، عد: تظاهر كنندگان بيانگرواقعيتي مشهود است

  .نقطه بحراني رسيده است

و نسبت به دورنماي نامشخص خشمگين   آنان از شك و ترديد دلسرد. مردم زيادي در وحشت به سر مي برند
چه كسي خانواده و جامعه مرا نجات مي  :در كنارميزهاي آشپزخانه و در ميادين عمومي، مي پرسند. هستند

اوقات سخت، بزرگترين چالشي كه دولت ها با آن مواجه اند كمبود مالي يا منابع نيست، بلكه  دهد؟ در اين
مردم ايمان خود را نسبت به رهبران و نهاد هاي عمومي براي انجام اقدام درست از دست . كمبود اعتماد است

  .مي دهند

رهبران بزرگترين . زار مي شودفرانسه براي حل چنين مشكل مهمي برگ "كان"در شهر  20اجالس آتي گروه 
براي انجام اين امر . اقتصادهاي دنيا فرصت و مسئوليتي تاريخي پيش رو دارند تا كمبود اعتماد را كاهش دهند

. در ميان بحران و عدم اطمينان، آنان بايد صراحت اراده و راه حل هاي جسورانه ارائه دهند. بايد متحد شوند
شهامت و  20لندن رهبران گروه    2009در اجالس . كه به سر آمده استزمان چانه زني مدت مديدي است 

   .ما امروز به بلند همتي مشابهي نياز داريم. ابتكار در ايجاد ثبات در نظام مالي جهاني از خود نشان دادند

شده  در بسياري از نقاط جهان رياضت مالي نظم روزانه. تمامي ما تشخيص مي دهيم بودجه ها كاهش يافته اند
حمايت از تصميمات گرفته شده در بروكسل در باره ناحيه  "كان"پرواضح است اولويت فوري در شهر  .است

 .روشن است هر پاسخ موثر به اين چالش هاي چند وجهي بايد جهاني باشد  در عين حال. يورو است

نمي توانيم بيشترين  ما . اشدبه عالوه پاسخ بايد با دستوركار اجتماعي طوالني مدت و بلند پروازانه همراه ب
آناني كه كمترين مسئوليت را دارند . آسيب پذيرها يعني فقيران، سياره زمين، زنان و جوانان را ناديده بگيريم

صبر كنند، نه تنها اين خواسته مولد   براي حل ساير مشكالت اگر از آنان بخواهيم . بيشترهزينه را مي پردازند
بايد نسبت به اقدام قاطع به منظور پيشبرد رفاه همه  "كان"رهبران جهان در . هست نيست بلكه غير اخالقي نيز

 .و قدرتمندان توافق نمايند  ملت ها و نه تنها براي ثروتمندان
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در شهر سئول سران كشور هاي شركت كننده حقيقتي اساسي  20سال گذشته در اجالس گروه  :براي فقيران
اقتصاد هاي در حال ظهور هدايت . ايداري بدون توسعه تحقق نمي يابدهيچ رشد پ –را به رسميت شناختند 
 از دستور كار حامي فقيران و رشد كه در آرمان هاي توسعه هزاره "كان"رهبران بايد در . كنندگان آينده هستند

ا و برنامه ما مي دانيم چه چيز موثر است، ما بايد سرمايه گذاري بر سياست ه. نهفته است مقتدرانه حمايت نمايند
هايي را ادامه دهيم كه منافع زياد دارند يعني سرمايه گذاري بر زنان، سالمت كودكان، غذا و كشاورزي، 

   .همچنين برابري جنسيتي و ساير موارد

همانگونه كه رشد پايدار بدون توسعه تحقق نمي يابد، توسعه پايدارهم بدون حفاظت از  :براي سياره زمين
سرمايه "همگي ما بستگي به اين دارد كه چگونه از   سالمت، ثروت و رفاه. حقق نداردسياره زمين امكان ت

كره زمين يعني هوا، رودخانه ها، اقيانوس ها، خاك، جنگل ها همچنين تنوع گياهي و جانوري بهره  "طبيعي
  .ببريم

كنفرانس مهمي در مورد  ، سازمان ملل متحد ميزبان"اجالس زمين"ماه ژوئن سال آينده يعني بيست سال بعد از 
فرصتي است تا تعريف واضحي از راه روشن به سوي آينده اي بهتر ارائه  " 20+ ريو ". توسعه پايدار خواهد بود

اين به معني ابتكارات نوين براي امنيت آب . براي حل مشكالت مرتبط به هم  آينده راه حل هاي جامع –گردد 
مبارزه با تغييرات اقليمي و ارائه و استفاده از انرژي هاي نو شامل شيوه اين به معني پيشبرد اهداف . و غذا است

از همه مهم تر به معني نگريستن فرا سوي افق و به گونه اي راهبردي فكر كردن در باره . هاي ابتكاري مالي است
در  20گروه سه سال قبل در لندن سران كشورهاي . اين است كه از زمان حال تا يك دهه آتي كجا بايد باشيم

ما  "كان"در . بحث و تبادل نظر نمودند  "به حركت در آورند"باره اينكه چگونه رشد كوتاه مدت جهاني را 
بايد بر تقويت سرمايه گذاري هوشمند طوالني مدت تمركز نماييم يعني تصميم گيري درست براي متحول 

  .كردن جهان فردا

آنان خواستار حقوق خود و . زنان به خيابان ها ريخته اند در سراسر جهان جوانان و :براي زنان و جوانان
زنان و جوانان با هم دو سوم جمعيت جهان را تشكيل . حضور پر رنگ تر در زندگي اقتصادي و سياسي هستند

ما بايد هر آنچه از . ما بايد به آنان گوش فرا دهيم. در هر حال، آنان اقتصاد رو به ظهور آتي هستند. مي دهند
ن بر مي آيد براي رفع نيازهاي جوانان و زنان همچنين ايجاد فرصت ها از بهداشت باروري گرفته تا ايجاد دستما

 .شغل براي آنان انجام دهيم
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به گونه اي چند وجهي بحران   ، اين گروه نيازدارد 20در سراسر پهنه گسترده جغرافياي كشورهاي گروه 
بيگانگي . مهم شكست بخوريم، آينده با انتقام به سراغ ما مي آيداگر در اين . نابرابري فزاينده را حل نمايد

  .اجتماعي و بي ثباتي عميق، دورنماي صلح، امنيت و منزلت همگي ما را به خطر خواهد انداخت

تصميمات . جهان در حال تماشا است. است "كان"اين نشست آزموني براي سران شركت كننده در اجالس 
ناكامي فاجعه آميز . تقيم و غير مستقيم بر همه كشور ها و اشخاص اثر گذار خواهد بوداتخاذ شده به گونه اي مس

با خردمندي و آينده نگري، مي توانيم ازاين لحظه براي بنا نهادن بنياد ها جهت ارائه شكوفايي . خواهد بود
با اقدام  اكنون  هم. و محيط زيست سالم براي همه مردم جهان استفاده نماييم اقتصادي فراگير، بهداشت 

اجازه دهيد هيچ اشتباهي  .مشترك مي توانيم از لبه پرتگاه دور شده و براي نسل هاي آينده تحول ايجاد كنيم
 .ساعت در حال تيك تاك كردن است. هيچ تعللي در مورد گزينه هاي فوق نبايد صورت پذيرد: نكنيم
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 زيست  آشنايي با حقوق محيط

 زاده رالهعلي نص - روشنك رستمي

امروزه روند سريع رشد صنعت و فناوري و دركنار آن، ضرورت گرايش به جهاني شدن ، دنيا را دستخوش 
زيست به رغم   در ميان اين تحوالت، محيط .تحوالت عظيمي در ابعاد اجتماعي، اقتصادي و سياسي كرده است

حفاظتي ، گرفتار تغييرات منفي و  الملل براي اعمال ضوابط و مقررات ها و جامعه بين تالش جمعي دولت
هاي آينده را مورد تهديد  هاي روبه گسترشي شده كه زندگي فردي و اجتماعي بشر كنوني و نسل ناپايداري

  .قرارداده است

انفجار جمعيت، نابودي . هاي زيست محيطي همواره مورد بحث بوده است هاي بزرگ ناشي از بحران چالش
هاي بزرگي را  ، گسترش فقر، آلودگي شديد و صنعتي شدن افسارگسيخته، چالشمنابع، مصرف بيش از اندازه

  .گذارد زيست مي اندركاران حفظ محيط پيش روي صاحب نظران و دست
يك راهكار براي . شود، اصالح رابطه انسان با زمين است آنچه نياز به آن هر روز بيش از پيش احساس مي

 .هايي است كه حاوي انديشه توازن و رابطه دوجانبه هستند نيتجديد توازن طبيعت، جستجو در جهان بي

دارند كه مساله مهم حفاظت از محيط  در چنين شرايطي همه انديشمندان و دلسوزان جوامع بشري اذعان مي
پذير نيست و در  ها بدون پشتوانه قانوني روزآمد امكان جانبه توسط حكومت زيست و تحقق توسعه پايدار و همه 

مندي از منابع طبيعي و منافع توسعه است كه  وسعه پايدار همان عدالت ميان نسلي و فرانسلي در بهرهحقيقت ت
  .يابد طلبانه تحقق مي درحوزه قوانين واعمال مقررات با اهدافي عدالت

برداري  زيست به منظور ارائه راهكارهاي اجرايي براي حفاظت و بهره در اين خصوص مبحث حقوق محيط 
ها و فلسفه توسعه  زيست با علوم مختلف زيست محيطي، ديدگاه حقوق محيط . شود نابع مطرح ميصحيح از م

هاي جديد و تحوالت جهاني بايد قابليت انعطاف  ارتباط دارد و نظر به تحوالت علمي و اجتماعي متناسب با يافته
سخگوي نيازها و مقتضيات روز ها و محاكم بتوانند پا پذيري الزم را داشته باشدتا قضات در دادگاه و تحول
 .باشند

هاي مختلف حقوق كالسيك، شامل حقوق  زيست عالوه برتحت پوشش قراردادن تمام رشته  حقوق محيط
زيست  الملل است و نيز آن دسته از حقوق را كه سعي دارد مفهوم محيط  خصوصي، حقوق عمومي و حقوق بين

  .گيرد هاي حقوقي وارد كند، در برمي را در تمامي قسمت
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شود و در آن با جوامع  يكي مفهومي است كه از علوم طبيعي ناشي مي. رود مفهوم به كار مي وزيست در د محيط
هاي طبيعي و تعادل بين نيروهاي رقيب  اي از پديده شود؛ يعني مجموعه انساني با بينشي اكولوژيك برخورد مي

زيست  قانون حفاظت و بهسازي محيط 6و  1واد م. كند در طبيعت كه زندگي يك گروه بيولوژيك را مقيد مي
  1.مويد همين مفهوم است) 28/3/1353مصوب (

زيست  و پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگي و هر اقدام  حفاظت و بهبود و بهسازي محيط« : 1بر طبق ماده 
وط به جانوران شود، همچنين كليه امور مرب زيست مي مخربي كه موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محيط

  .»باشد زيست مي وحشي و آبزيان آبهاي داخلي از وظايف سازمان حفاظت محيط
  : ، سازمان وظايف زير را بر عهده دارد6همچنين مطابق بندهاي الف و ب از ماده 

زيست و  هاي علمي و اقتصادي در زمينه حفاظت و بهبود و بهسازي محيط انجام دادن تحقيقات و بررسي) الف(
  :زيست؛ از جمله موارد ذيل يري از آلودگي و بر هم خوردن تعادل محيطجلوگ
 ؛)زيست  حفظ مناسبات محيط(طرق حفظ تعادل اكولوژيك طبيعت  .1
تغييراتي كه تاسيسات و مستحدثات مختلف در وضع فيزيكي و شيميايي و بيولوژيك خاك، آب، و  .2

گردد، مانند تغيير و تخريب مسير  ي مينمايند و اين تغييرات سبب دگرگوني وضع طبيع هوا ايجاد مي
ها، تخريب جنگلها و مراتع، دگرگوني اكولوژي درياها، به هم خوردن زهكشي طبيعي آبها و  رودخانه

 دگرگوني و انهدام تاالبها؛

 استفاده از سموم كشاورزي يا مواد مصرفي زيان آور به محيط زيست؛ .3

 زيست؛ ه محيططرز جلوگيري از پخش و ايجاد صداهاي زيان آور ب .4

 .زيست از نظر ظواهر طبيعت و طرق زيباسازي آن حفظ محيط .5
پيشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگيري از آلودگي آب و هوا، خاك پخش فضوالت اعم از زباله و )ب(

  .»باشند مواد زياد كارخانجات و به طور كلي عواملي كه موثر بر روي محيط مي
شود و در رابطه با تعاملي است كه بين  علوم معماري و شهرسازي ناشي مي مفهوم دوم كلمه محيط زيست از

در اين . وجود دارد) محيط طبيعي يا مصنوعي(شود  و محيطي كه در آن ايجاد مي) به مفهوم عام(ساختمان 
 اصالحي( 29/12/1351قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب  1توانيم به ماده  مفهوم مي

هاي  اشاره كنيم كه طبق آن شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران هدفش هماهنگ كردن برنامه) 26/3/1354

                                                            
  6، ص 1374انتشارات سمت، تهران حقوق محيط زيست در ايران، تقي زاده انصاري، مصطفي، - 1
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و بدين منظور اين شورا را با در نظر گرفتن .... شهرسازي به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم است 
ساختماني در مناطق مختلف كشور با هاي اصولي و مناسب  روشهاي نوين علمي و فني و در نتيجه يافتن شيوه

  1.كند توجه به شرايط اقليمي و طرز زندگي و مقتضيات محلي اقدام مي
تواند در تفسير ماهوي مربوط به معناي قانوني محيط زيست اشكالهايي به وجود  زيست مي اين دو مفهوم محيط

عريف كرده باشد، وجود ندارد و زيست را به صورت جامع و مانع ت آورد؛ چرا كه هيچ متن حقوقي كه محيط
زيست در رابطه با سه عنصر  اند، بلكه در آنها از محيط اند، تعريفي از آن نكرده قوانيني كه در اين باره وضع شده

طبيعت، منابع طبيعي و شهر و مناظر سخن گفته شده است كه در ادامه به بيان هر يك از اين سه عنصر 
  2:پردازيم مي

در اين مورد . يعت انواع حيوانات و گياهان و تعادل بيولوژيك بين آنهاستطبيعت مقصود از طب .1
بر . اشاره كنيم) 28/3/1353مصوب (زيست  قانون حفاظت و بهسازي محيط 9و  1توانيم به مواد  مي

كليه امور مربوط به جانوران وحشي و آبزيان آبهاي داخلي «، وظيفه سازمان پرداختن به 1طبق ماده 
هر اقدامي كه باعث تغييرات فيزيكي، شيميايي و يا بيولوژيك مضر به حال  9بر طبق ماده و » باشد مي

 .انسان و ساير موجودات زنده يا گياهان شود، ممنوع است
قانون  6براي مثال، بند ب از ماده . مقصود از اين اصطالح، آب، هوا و معادن است. منابع طبيعي .2

پيشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگيري «: داشته استزيست چنين مقرر  حفاظت و بهسازي محيط
منظور از آلوده ساختن «: گويد همان قانون مي 9؛ يا ماده »...از آلودگي آب و هوا، خاك و 

؛ و يا »....زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين  محيط
وزارت بهداري نكات «: دارد مقرر مي 1346رداري از آبهاي معدني آئين نامه اكتشاف و بهره ب 9ماده 

الرعايه از قبيل ضدعفوني كردن حمامهاي آب معدني و وسايل مورد استفاده مشتريان را  بهداشتي الزم
به موجب فقره سوم بند الف از ماده .»برداري قيد و بر اجراي آن نظارت خواهد كرد هاي بهره در پروانه

برداري  زيست و اصالحيه آن، صدور هر گونه پروانه اكتشاف و بهره ت و بهسازي محيطقانون حفاظ 3
 .زيست است از مواد معدني، از جمله وظايف شوراي عالي حفاظت محيط

                                                            
  7تقي زاده انصاري، پيشين، ص - 1
  8ين، ص تقي زاده انصاري، پيش - 2
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 5توان به ماده  در اين مورد مي. رود زيست گاهي در رابطه با شهر و مناظر به كار مي محيط. شهر و مناظر .3
اشاره ) 11/5/1352مصوب (رويه درخت  سبز و جلوگيري از قطع بي قانون حفظ و گسترش فضاي

از بين بردن درختان واقع در معابر، پاركهاي عمومي، ميادين داخل شهر و همچنين شاهراهها و « : كرد
قانون حفاظت و  6ماده  5راههاي عمومي خارج شهر ممنوع است، مگر طبق آيين نامه اين قانون يا بند 

زيست از نظر  زيست به عمل آمده است، حفظ محيط در تعريفي كه از محيط. »تزيس بهسازي محيط
شود كه در روابط بسيار  اي از عناصر معرفي مي ظواهر طبيعت و طرق زيباسازي آن به مفهوم مجموعه

پيچيده خود، چهارچوب، محيط و شرايط زندگي بشر را همان طوري كه هست و همان گونه كه 
هايي همچون  زيست با واژه با توجه به اين تعريف، تفاوت محيط. كند شود بيان مي احساس مي

  1 .شود به خوبي درك مي.... اكولوژي، طبيعت و 
هاي بديع سودجسته و به همين سبب خودرا با محتواي  زيست از برخي نوآوري در حقيقت حقوق محيط 

زيست و منابع طبيعي به شكل  حفظ محيطدهد و قوانين و مقررات نظارتي در زمينه  هاي جديد تطبيق مي تكنيك
  .شود دستورهاي تكنيكي و در قالب استانداردهاي خاص بيان مي

تواند  هاي علمي معضالت آن، مي محيطي و جنبه شك نا آشنايي برخي از محاكم با قوانين و ضوابط زيست بي
لذا مراكز  زيست باشد ابع و محيط برداري ناسالم از اين من يكي از علل اصلي ادامه تخريب منابع طبيعي و بهره

زيست بپردازند ،  ها چنانچه بتوانند به ابعاد نوين و گستره رو به فزوني مباحث حقوق محيط  علمي و دانشگاه
  .الملل خواهند بود سبب تحول بزرگي در محافل داخلي و حتي بين

زيست مطرح شد و با تشكيل   اله محيطالمللي ، مس الملل در سطح بين همزمان باتوسعه حقوق بين ايراندر كشور 
  موضوع محيط) يعني يكسال پيش از تشكيل كنفرانس استكهلم( 1350زيست در سال  سازمان حفاظت محيط 

  .زيست در حيطه قانونگذاري كشور رعايت شد
و زيست به بهترين شكل آن در اصل پنجاهم قانون اساسي متبلور شده  ترديد اهميت و جايگاه حقوق محيط بي
ها  آور اين مهم است كه مسائل زيست محيطي كامال فرابخشي هستند و تمامي آحاد جامعه بخصوص سازمان پيام

زيست كوشا  محيط  ها هر يك به فراخور توان و كارايي تشكيالت خود بايد در حفظ و نگهداري از و دستگاه
 .باشد

                                                            
  6-8، ص 1374، انتشارات سمت، تهران زيست در ايران حقوق محيطزاده انصاري، مصطفي،  تقي - 1
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) 27/4/1347مصوب (وه ملي شدن آب قانون آب ونح 55بار ماده  در حقوق موضوعه ايران براي نخستين
  .هاي جلوگيري از آن سخن گفته است ها و شيوه درخصوص آلودگي آب

 
المللي از جمله كنفرانس استكهلم، قانون حفاظت و بهسازي محيط  هاي بين وتحت تاثير كنوانسيون1353در سال 

بر اساس . جهه قانوني داده شدو به موجب آن به جلوگيري از آلودگي و) 28/3/1353(زيست به تصويب رسيد  
زيست و پيشگيري و  زيست موظف به حفاظت، بهبود و بهسازي محيط  اين قانون، سازمان حفاظت محيط

  .شده است  زيست  كه موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محيط   ممانعت از هر نوع آلودگي
رغم وجود اين قانون بحث  شور، بهمخاطرات روزمره زيست محيطي در ابعاد مختلف توسعه ك  شايد افزايش
زيست كشور در انجام وظايف و اهدافي  كه چرا قوانين زيست محيطي و شالوده حقوق محيط  اين .برانگيز باشد

بيني نموده، ناموفق و سرخورده شده است، نگاه بسياري از طرفداران توسعه پايدار را به خود  كه قانونگذار پيش
  .ا شده استجلب كرده و باعث نگراني آنه

هاي زيست محيطي در عرصه آب، خاك و هوا بيشتر و بيشتر  ها هرروز با افزايش ابعاد چالش اين نگراني
رسد براي رفع موانع و فراهم كردن شرايط مطلوب، جستجو براي  باتوجه به اين واقعيت ، به نظر مي. شود مي

شايد با بازنگري برقوانين و . جرايي كشور قرار گيردتحقيقاتي و ا  هاي مفقوده اين زنجيره در اولويت يافتن حلقه
 .زيست مهيا كرد اتخاذ تدابير متناسب بتوان راه را براي تحقق اهداف بسيار متعالي وضع قوانين حقوقي محيط 
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 GEF معرفي سازمان جف

مان ديگر فرصتهايي را در جهت مشاركت در اجراي پروژه ها در اختيار هفت ساز GEF ، شوراي1991در سال 
 :به ترتيب ذيل قرار داد

 ؛(AfDB) بانك توسعه آفريقا •

 ؛(ADB) بانك توسعه آسيا •

 ؛(EBRD) بانك بازسازي و توسعه اروپا •

 ؛ (IDB) بانك توسعه داخلي آمريكا •

 ؛ (IFAD) صندوق بين المللي توسعه كشاورزي •

 ؛ (FAO) سازمان غذا و كشاورزي سازمان ملل متحد •

 .(UNIDO) سعه صنعتي سازمان ملل متحدسازمان تو •

 معاهدات

GEF  سرمايه الزم را به منظور كمك به كشورهاي در حال توسعه در برآورده نمودن اهداف بيان شده در
 :چهار معاهده ذيل عمل مي نمايد“ ساز وكار مالي”معاهدات محيط زيست بين المللي ارائه مي نمايد و به عنوان 

 معاهده تنوع زيستي؛ •

 معاهده تغييرات آب و هوايي سازمان ملل؛ •

 معاهده بيابان زدايي سازمان ملل؛ •

 .معاهده آالينده هاي آلي ماندگار استكهلم •

اين  GEF شوراي. قرار مي دهد GEF معاهدات فوق راهنمايي هاي استراتژيك گسترده اي را در اختيار شوراي
همچنين با ديگر  GEF .تبديل مي نمايدGEF پروژه هاي) ملدستور الع(راهنمايي ها را به معيارهاي عملياتي 

 :معاهدات و موافقت نامه هاي بين المللي ذيل در زمينه محيط زيست همكاري نزديك دارد

، فدراسيون روسيه و  GEF با همكاري پروتكل مونترال معاهده وين در مورد مواد مخرب اليه ازن، وامهاي •
  استفاده از مواد شيميايي مخرب اليه ازن ياري مي دهد؛ كشورهاي اروپاي شرقي را در عدم

در حمايت از آبهاي بين المللي پشتيباني  GEF موافقت نامه هاي آبهاي منطقه اي و بين المللي از ابتكار عمل •
 .مي نمايد
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 GEF انواع پروژه هاي

 :د، مي پردازدبه شش موضوع ذيل كه از نظر محيط زيست جهاني حائز اهميت هستن GEF پروژه هاي

 تنوع زيستي؛ •

 تغييرات آب و هوايي؛ •

 منابع آبي جهان؛ •

 تخريب زمين؛ •

 اليه ازن؛ •

 .آالينده هاي آلي ماندگار •

 تنوع زيستي

به . در جهت حفاظت و استفاده پايدار از تنوع زيستي بيولوژيكي شكل گرفته اند GEF تقريباً نيمي از پروژه هاي
در زمينه سياستها،  (COP) از راهنمائيهاي كنفرانس اعضاء GEFنوانسيون تنوع زيستي،عنوان ساز و كار مالي ك

استراتژي ها، اولويتهاي برنامه و شرايط احراز صالحيت براي استفاده از منابع در زمينه هاي مورد نظر كنوانسيون 
بوم بحراني و اجتماعات انساني پروژه ها معموالً با يك و يا تعداد بيشتري از چهار نوع زيست . استفاده مي كند

 :به قرار ذيل، در ارتباط هستند

 مناطق خشك و نيمه خشك؛ •

 منابع ساحلي، دريايي و آبهاي شيرين؛ •

 جنگلها؛ •

 .كوهها •

پروژه هاي تنوع زيستي از ابتكار عملهايي در جهت افزايش حفاظت از تنوع زيستي پايدار در محل اصلي مناطق 
و اشاعه تجربيات و فن  (CPB)م انداز، تسهيل اجراي پروتكل ايمني زيستي كارتاجيناحفاظت شده، ايجاد چش
چهار استراتژي ذيل، اولويتهاي تعيين شده و دستورالعمل مناطق مورد نظر تنوع زيستي  .آوري حمايت مي كنند
 :را مشخص مي نمايد

 تسهيل پايداري سيستمهاي مناطق حفاظت شده در سطوح ملي؛ •

 دريايي و يا بخشها؛/ ي حفاظت از تنوع زيستي در ايجاد چشم اندازهاي زمينيهمسو ساز •
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 تسهيل اجراي معاهده سازمان ملل در زمينه پروتكل ايمني زيستي كارتاجينا؛ •

 .طراحي، اشاعه و درك روشهاي مناسب براي مواجهه با موضوعات جاري و پديد آمده در زمينه تنوع زيستي •

ي توسط شش برنامه عملياتي كه طيف وسيعي از زيست بوم ها و ديگر سياستهاي دستور العملهاي تكميل
 .را در بر مي گيرند، ارائه مي شود GEFموجود

در  GEF در پروژه هاي تنوع زيستي بر حفاظت در محل اصلي و استفاده پايدار و افزايش نقش تسهيل كننده
، از برنامه هاي كاري اخير معاهده  GEF يك تنوع زيستيبه عالوه، اولويتهاي استراتژ. پروژه ها تاكيد شده است

 .تنوع زيستي حمايت نموده و تفكر رايج را در منطقه حفاظت شده منعكس مي نمايد

 تغييرات آب و هوايي

را تشكيل مي  GEF پروژه هايي كه به موضوع تغييرات آب و هوايي مي پردازد، دومين گروه بزرگ پروژه هاي
از راهنمائيهاي  GEF، (UNFCCC) وكار مالي معاهده تغييرات آب و هوايي سازمان مللبه عنوان ساز . دهد

پروژه هاي . كنفرانس اعضاء در زمينه سياست، اولويتهاي برنامه و معيارهاي احراز صالحيت استفاده مي كند
اند، انرژي  تغيرات آب و هوايي كه به منظور كاهش خطرات مرتبط با تغيرات آب و هوا يي جهان طراحي شده

 :مورد نياز توسعه پايدار را تامين مي نمايند و در چهار زمينه ذيل سازماندهي مي شوند

 رفع موانع موجود در امور حفاظت و افزايش بازده انرژي؛ •

 ترغيب به استفاده از منابع انرژي تجديد پذير از طريق رفع موانع در كاهش هزينه هاي اجرايي؛ •

 د مدت فن آوريهايي كه گازهاي گلخانه اي را انتشار مي دهند؛كاهش هزينه هاي بلن •

 .حمايت از توسعه حمل و نقل پايدار •

 آبهاي بين المللي

در زمينه جلوگيري از آلوده شدن آبهاي بين المللي از اهداف موافقت نامه هاي منطقه اي و  GEF پروژه هاي
پروژه هاي مذكور به كشورها كمك مي . هدايت مي شوند بين المللي تاثير پذيرفته و در مسير محقق نمودن آنها

كند تا از تجربيات يكديگر و چالشهايي كه در اين زمينه با آنها روبرو هستند مطلع شوند، با يكديگر همكاري 
 .نمايند و تغييراتي را در سطح داخلي در جهت مواجهه با مشكالت ايجاد نمايند

 :شرح ذيل استطبقه بندي پروژه هاي مرتبط با آب به 

 آبگير؛ •

 آب و خاك؛ •
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 .آالينده ها •

 تخريب اليه ازن

روش بسيار موثري در دستيابي به منافع محيط زيست جهاني كوتاه  (ODS) خارج نمودن مواد مخرب اليه ازن
با همكاري پروتكل مونترال معاهده وين در زمينه مواد مخرب اليه ازن، پروژه  GEF.مدت و بلند مدت است

را با همكاري فدراسيون روسيه و كشورهاي اروپاي شرقي و آسياي مركزي در زمينه توقف استفاده از هايي 
پس از گذشت يك دهه از انجام همكاريهاي بين . اجرا مي نمايد (ODS) مواد شيميايي تخريب كننده اليه ازن

 .المللي، از تمركز بعضي از مواد شيميايي مذكور در جو، كاسته شده است

 زمين تخريب

در تامين بودجه فعاليتهايي در زمينه پيشگيري و كنترل تخريب زمين از ماهيت و گستره ارتباط آن  GEF انگيزه
جنگلهاي تخريب شده و منابع آبي آلوده، تنوع زيستي را در  .با تغييرات محيط زيست جهاني نشات مي گيرد

و سيكلهاي هيدرولوژيكي را مختل مي  معرض خطر قرار داده، موجب بروز تغييرات آب و هوايي گرديده
به  GEF ، تعداد كثيري از پروژه هاي(UNCCD) با توجه به اهداف معاهده بيابان زدايي سازمان ملل. نمايند

در سال . منظور مقابله با تخريب زمين در قالب چهار زمينه اي كه در باال به آن اشاره گرديد اجرا مي شوند
، UNCCD، 2003را به عنوان زمينه كاري جديد تصويب نمود و در سال  ، تخريب زمينGEFشوراي  2002
GEF را به عنوان ساز و كار مالي رسمي پذيرفت. 

 آالينده هاي آلي پايدار

را به  GEF را تصويب كرده و (POPs) ، كشورها معاهده آالينده هاي آلي ماندگار استكهلم2001در سال 
رسماًَ تحت اين عنوان فعاليت  GEFدر زمان اجرايي شدن معاهده، . ندعنوان ساز وكار مالي موقت معرفي نمود

، آالينده هاي آلي ماندگار را به عنوان زمينه كاري جديد GEF ، شوراي2002در اكتبر سال . خواهد نمود
 .تصويب نمود

ي در جهان آالينده هاي مذكور، تركيبات بسيار پايداري هستند كه از طريق فرايند مكرر تبخير و رسوب گذار
اين مواد در بافتهاي . در چرخش هستند و از طريق اتمسفر و اقيانوس به مناطق دوردست منتقل مي شوند

آالينده هاي . موجودات زنده انباشته مي شوند و آالينده هاي آلي را از طريق غذا و آب و هوا جذب مي نمايند
وليد مثل گرديده و تهديدي براي تنوع زيستي آلي موجب نقص عضو، سرطان و اختالل در سيستمهاي ايمني و ت

 .محسوب مي شوند و حتي پتانسيل ايجاد اختالل در سطح زيست بوم را نيز دارند
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 مشاركت دادن بخش خصوصي

با توجه به تجربه بخش خصوصي و منابع فني، مديريتي و مالي كه در اختيار دارد، اهميت مشاركت بخش 
اني مانند تغييرات آب و هوايي و كاهش تنوع زيستي مشخص مي خصوصي در حل مشكالت محيط زيست جه

عواملي مانند صرفه جويي هاي انجام شده در هزينه ها ي مربوط به فعاليتهاي دوستدار طبيعت وهمچنين . گردد
انتظارات افراد در جهت استفاده از محصوالت دوستدار محيط زيست جهاني ، تغييراتي را در ديدگاه بخش 

 .د نموده استخصوصي ايجا

شناخته شده است و نقش مهمي در  GEF بخش خصوصي به عنوان يكي از ذي نفعان كليدي در فعاليتهاي
همچنين تالش مي نمايد تا  GEF .ايفا مي نمايد GEF مواجه با چالشهاي محيط زيست جهاني در همكاري با

 ليات مالي و پايش پروژه هايبخش خصوصي را در جهت يافتن فرصتهايي در شناسايي مفاهيم، اهداف، عم

GEF ترغيب نمايد. 

مورد تاكيد قرار  GEFدر روند بازسازي ساختار  GEF هميت مشاركت دادن بخش خصوصي در فعاليتهايا
پاراگراف (قرار مي دهد  GEF ، بخش خصوصي را در زمره شركايGEF سند بازسازي ساختار. گرفت

و اجراي آنها را  GEF مربوط به آماده سازي پروژه هاي سازمانهاي مجري، مسئوليت هماهنگيهاي …“).28
توسط بانكهاي توسعه چند جانبه، آژانسهاي تخصصي ، آژانسهاي سازمان ملل، ديگر موسسات بين المللي، 
موسسات توسعه دوجانبه، موسسات ملي، موسسات غير دولتي، بخش خصوصي و موسسات دانشگاهي را بر 

 ”.كاري با آنها را در اجراي موثر و مقرون به صرفه مد نظر قرار مي دهدعهده داشته و مزاياي نسبي هم

در تضمين توسعه  GEF به نقش كليدي بانك جهاني به عنوان يكي از سازمان هاي مجري GEF سند باز سازي
و استراتژي توسعه  GEF بانك جهاني در راستاي اهداف .و مديريت پروژه هاي سرمايه گذاري تاكيد مي نمايد

وشركتهاي تابع خود  (IFC) ايدار در كشورهاي ذيصالح از تجارب سرمايه گذاري شركت دارايي بين الملليپ
 .به منظور ارتقاء فرصتهاي سرمايه گذاري و تجهيز منابع بخش خصوصي استفاده مي نمايد

 (NGO) تشكلهاي مردم نهاد

تدوين برنامه عمل آن از ابتدا نقش داشته  و GEF تشكلهاي مردم نهاد به عنوان حاميان آگاه و موثر در تشكيل
 امروزه، تشكلهاي مردم نهاد در سطوح محلي و بين المللي، نه تنها در زمينه پروژه ها، بلكه در ابعاد سياست. اند

GEF موسسات روستايي و ديگر گروههاي اجتماعي، موسسات دانشگاهي و . نيز نقش اساسي را ايفا مي نمايند
 .قرار دارند GEF ركاي اصليبنيادها در زمره ش
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و يا با كمك آن تامين مي شود از طريق عقد قرارداد و يا زير  GEF پروژه اي كه اعتبار آنها توسط 150بيش از 
شبكه تشكل مردم نهاد منطقه اي و جهاني در  60بيش از . قرارداد با گروههاي غير دولتي در حال اجرا هستند

 كه توسط GEF برنامه وامهاي كوچك. در زمينه آب فعال هستند GEF طراحي و اجراي پروژه هاي جهاني

UNDP  دالر در اختيار بيش از يك هزارو دويست پروژه كه توسط  000/50اجرا مي شود، وامهايي تا سقف
 .تشكلهاي مردم نهاد اجرا مي شود، قرار داده است

 تدوين پروژه

، هر فرد و يا گروهي مي تواند GEF منابع مالي در صورت احراز صالحيت كشورهاي ميزبان در جهت دريافت
الزم است درطرح پيشنهادي، اولويتهاي توسعه ملي و . ارائه نمايد GEFپروژه اي را مستقيماً به آژانسهاي اجرايي

مي بايست توسط كشورها و از  GEF تمام پروژه هاي. منطقه اي كشور و يا كشورهاي ذينفع منعكس شود
الزم به ذكر . در كشور دريافت كننده منابع مالي انجام شود) عامل اجرايي )GEF گانطريق مشورت با نمايند
صرفاً در جهت اجراي پروژه هايي درزمينه بهبود كيفيت محيط زيست جهاني و  GEF است كه كمكهاي مالي

 .يا كاهش ريسك اعطا مي گردد

و يا بانك جهاني پي  UNDP ،UNEPن،پروژه هايي كه معيارهاي اصلي را دارا باشند توسط پيشنهاد دهندگا
وارد كردن طرح پيشنهادي پروژه در برنامه كاري توسط هياتي مركب از سه سازمان مذكور، . گيري مي شوند

 GEF برنامه هاي كاري. فني و در صورت نياز دبير خانه هاي معاهدات انجام مي شود -هيئت مشورتي علمي

 .اه يكبار تشكيل جلسه مي دهند، تصويب مي شودكه حداقل هر شش مGEF عضو شوراي 32توسط 

 GEF شوراي

را  GEF در مقام هيات مستقلي از مديران كه مسئوليت اصلي توسعه، تصويب و ارزيابي برنامه هاي GEF وراي
 14عضو از كشورهاي در حال توسعه،  16(عضو تشكيل شده است  32شورا از . بر عهده دارد، عمل مي نمايد

كه دو بار در سال براي مدت سه ) عضو از كشورهايي با اقتصاد در حال گذار2توسعه يافته و  عضو از كشورهاي
سياست منعطف شورا . كليه تصميمات از طريق اجماع آراء صورت مي پذيرد. روز تشكيل جلسه مي دهند

المللي متمايز  نسبت به تشكلهاي مردم نهاد و نمايندگان جوامع مدني، اين شورا را در بين موسسات مالي بين
 .نموده است
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 (STAP) هيئت مشورتي علمي و فني

STAP راهنمائيهاي استراتژيك علمي و فني را در مورد استراتژي و برنامه هاي GEF 15. ارائه مي نمايد 
موضوعات زيستي، ايمني زيستي، تغييرات آب و ) GEF كارشناس برجسته بين المللي كه در زمينه هاي كاري

سواحل و آبهاي شيرين، توسعه پايدار و مديريت، آلوده كننده هاي آلي پايدار و مديريت جامع  هوا، مديريت
 .عضويت دارند STAP متخصص هستند در) زيست بوم

STAP همچنين از نظرات كارشناسان ديگر در مورد پروژه هاي منفرد استفاده مي كند. 

 :به قرار ذيل است STAP اهداف

ائيهاي استراتژيك در مورد اولويتهاي علمي و فني، انسجام علمي و فني برنامه ها و شناسايي و ارائه راهنم •
 ، موضوعات پديد آمده و شكافهاي ايجاد شده در اجراي برنامه هاي عملياتي؛ GEFاستراتژيهاي عملياتي

 و حمايت از آنان؛ GEF راهنمائيهاي علمي و فني با هدف ارتقاء سطح علمي و فني پروژه هاي •

ارتقاء سطح همكاري با ديگرهياتهاي علمي و فني، اجتماعات و بخش خصوصي در زمينه هاي مرتبط با  •
 ؛GEF اولويتهاي

 ؛GEF راهنمائي در زمينه افزايش ظرفيت علمي و فني در راستاي توسعه و اجراي پروژه هاي •

 ؛GEF راهنمايي در مورد انجام تحقيق در ارتباط با اولويتهاي استراتژيك •

و موضوعات  GEF راهنمايي در مورد پايش و ارزيابي شاخصهاي پروژه ها در زمينه هاي مشخص فعاليت •
 .مرتبط

 و سيكل پروژه GEF معيارهاي احراز صالحيت كشورها در جهت دريافت كمكهاي مالي

 :هر فرد و يا گروه ذيصالح مي تواند پروژه اي را بر اساس دو شاخص اصلي ذيل پيشنهاد نمايد

روژه بايد اولويتهاي ملي و يا منطقه اي را منعكس نمايد و از حمايتهاي كشور و يا كشورهاي ذينفع برخوردار پ •
 باشد؛

 .پروژه بايد موجب بهبود كيفيت محيط زيست در جهان و كاهش خطراتي گردد كه آن را تهديد مي نمايد •

 .ي ارائه داده شودو يا بانك جهان UNDP ،UNEP طرح اوليه پروژه بايد مستقيماَ به

 :از دو طريق ذيل صورت مي گيردGEF احراز صالحيت كشور در جهت دريافت كمكهاي مالي

كشورهاي در حال توسعه كه معاهده مربوطه را تصويب نموده اند، مي توانند پروژه هايي را در زمينه تنوع  •
 زيستي و يا تغييرات آب و هوايي ارائه نمايند؛
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صوص آن دسته از كشورهايي كه اقتصاد در حال گذار را تجربه مي كنند در صورتي كه ديگر كشورها و به خ •
را  UNDP كشور مربوطه طرف معاهده بوده و شرايط دريافت وام از بانك جهاني و يا دريافت كمكهاي فني از

 .داشته باشد، حائز شرايط خواهند بود

 منافع مازاد

GEF و منافع ملي را به منافع جهاني تبديل مي نمايند، سرمايه گذاري مي  در پروژه هايي كه منافع افزوده داشته
سوختهاي گازوئيلي هر دو هدف / به عنوان مثال اگرچه فن آوري انرژي خورشيدي و يا زغال سنگ . كند

در صورت . را برآورده مي نمايند، ولي فن آوري انرژي خورشيدي اقتصادي تر است) توليد نيرو(توسعه ملي 
 حق انتخاب؛ يكي با هزينه كمتر و آلودگي بيشتر و ديگري با هزينه بيشتر و آلودگي كمتر؛ وامهاي وجود دو

GEFبه پروژه اي كه دوستدار محيط زيست است، تعلق مي گيرد. 
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  حقوقي حقوق محيط زيست و اصول مباني 
  زاده علي نصراله

  .بين المللي و ديگري پايه ملي  يكي پايه ي: اين مباني را مي توان به دو دسته تقسيم كرد 
  مبناي بين المللي حقوق محيط زيست 

حقوق بين الملل محيط زيست شامل  تعداد زيادي از معاهدات بين المللي ، قطعنامه هاي الزام آور سازمان 
ميت هاي بين المللي و همچنين متون و قطعنامههاي غير الزام آور وي است كه به رغم غير الزامي بودن حائز اه

  1.هستند
تا حال  1970مانند تعداد قوانين داخلي ، شمار اين معاهدات بويژه از پايان : معاهدات بين المللي  .1

بسيار افزايش يافته است ، به طوري كه در حال حاضر ، تعداد معاهداتي كه تمام يا قسمتي از انها به محيط 
از معاهدات دو جانبه را نيز بايد به اين  معاهده فراتر رفته است كه برخي 300زيست مربوط مي شود از 

البته شناخت تعداد دقيق اين معاهدات كار بسيار مشكلي است ، ولي مطمئنا تعداد آنها در . تعداد افزود
مقايسه با قوانين ملي مربوط به محيط زيست به مراتب كمتر است ، زيرا هنگامي كه مسائل مربوط به 

 .ح مي شوند، كمتر به مرزهاي دو كشور محدود مي شوندمحيط زيست در سطح بين المللي مطر
 صدور قطعنامههاي الزام آور از جمله صالحيت هاي سازمان :قطعنامه هاي الزام آور  .2

هاي بين المللي است ، ولي براي اينكه اين قطعنامه ها بتواند مستقيما در داخل كشورهاي عضو به مورد اجرا  
البته در سطح جهاني تعداد اندكي از . بايد داراي صالحيتي فراملي باشد  در آيد ،  سازمان هاي صادر كننده

اين سازمان هاي فراملي وجوددارد و فقط در منطقه اروپا مي توان به اين قبيل سازمان ها برخورد كرد كه از 
ادر جمله آنها جامعه اقتصادي اروپاست كه مي تواند درباره حفاظت از محيط زيست دستورات الزام آور ص

كند و در نتيجه ، تصميمات اين سازمان در اين باره به صورت قطعنامه هاي الزام آور مستقيما در كشورهاي 
  .عضو به مورد اجرا در مي آيد

برخالف قطعنامه هاي الزام آور ، تعداد قطعنامه هايي كه الزام آور  :قطعنامه هاي غير الزام آورد  .3
صادر شده اند و خواه انها كه در ) دولتي ( هاي بين حكومتي  نيستند ، خواه آنها كه از سوي سازمان

كنفرانس هاي بين المللي صادر شده اند ف بسيار است ، چرا كه تمام سازمان ها و يا كنفرانس هاي 

                                                            
  .22تقي زاده انصاري، پيشين، ص - 1
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جهاني مي توانند چنين قطعنامه هايي صادر كنند و صدور اين قبيل قطعنامه ها براي كشور هاي عضو و 
 :اين قطعنامه ها بر حسب محتوايسام سه گونه اند.ود نمي آوردغير عضو تعهدي به وج

قطعنامه هاي توصيه اي ، يك كشور با پيوستن به سازمان هاي بين المللي ، تعهداتي را به عهده مي گيرد : اول 
 و پس از آن ، اين سازمان ها بايد به مرور و با مطرح شدن مسائل واقعي ، محتواي تعهدات پذيرفته شده توسط

به اين منظور ، سازمان هاي بين المللي مي توانند قطعنامه هايي . اعضا را براي هميشه و به طور واضح بيان كنند
اين قطعنامه ها در بيشتر اوقات قدرت اجرايي ندارند و الزام آور نيز نيستند ، چرا كه همه . را صادر كنند 

يمات اين سازمان ها را به عنوان توصيه اجرا كشورهاي عضو هنگام قبول عضويت فقط پذيرفته اند كه تصم
در حقيقت اين توصيه ها تعليماتي است كه به اعضا ابالغ مي شود تا از طريق آنها چگونگي اجراي .كنند

  .بنابراين،اين قطعنامه ها ضمانتي جز ضمانت معنوي و اخالقي ندارند.تعهدات كشورها به آنان يادآوري شود
ونگي فعاليت آن گروه از سازمان هاي جهاني و منطقه اي كه درباره محافظت از در چگ 1توصيه هاي دستوري 

محيط زيست فعالند ، تاثير مهمي دارد ، ازآن جمله مي توان از توصيه هاي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي 
اره همچنين جامعه اقتصادي ملل متحد براي اروپا درب  در مورد مواد سمي يا خطرناك و) ocde(اروپا 

آلودگي آب و هوا ونيز شوراي اروپا در زمينه محافظت از اعماق دريا و مناطق طبيعي و اصالح سرزمين نام 
  2.برد

قطعنامه هاي حاوي اعالميه هاي اصولي ،قطعنامه هاي سازمان ها و كنفرانس هاي بين المللي ممكن است : دوم 
كلي را كه دولت ها بايد تعقيب كنند ، ترسيم مي اين اعالميه ها آن خطوط . حاوي اعالميه هاي اصولي باشد

بايد گفت كه اين اعالميه ها اهميت . كند و بنابراين ، هدف از آنها پيش بيني اعمالي كه بايد انجام شود نيست 
بسيار دارند ؛ زيرا قواعدي را تدوين و بيان مي كنند كه جامعه بين المللي بايد برمبناي آنها ارزش هاي تازه 

در حقيقت ، اين قواعد خود مبدا ايجاد قواعد تازه حقوق بين . ي را بشناسد و يا از آنها حفاظت كند اجتماع
  .المللي كه مطمئنا الزام آور هستند ، گنجانده شوند

توسط كنفرانس ملل  1972از ميان اين اعالميه هاي اصولي ، قبل از همه بايداز اعالميه استكهلم نام برد كه در 
اين اعالميه از كاملترين و اساسي ترين متون مربوط به حقوق بين .محيط زيست صادر گرديد متحد راجه به

الملل محيط زيست است و سازمان هاي منطقه اي اغلب اوقات فعاليت خود را با اقتباس از اصول اين اعالميه 

                                                            
1  .  directives 
2   . dorit international de I'environnement ; p.36 
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اشاره كرد كه  1اروپا  شروع كرده اند ؛براي مثال ، مي توان به برنامه فعاليت هاي متوالي جامعه اقتصادي 
همچنين مي توان از توصيه هاي بسيار مهم .چگونگي آن به وسيله اعالميه هاي اصولي از قبل تدوين دشه بود

منشور آب )1974( سازمان همكاري و توسعه اقتصادي اروپا نام برد كه درزمينه آلودگي هاي فرامرزي
هستند و توسط شوراي اروپا مورد پذيرش ) 1972( و منشور خاك)  1968(، مقابله با آلودگي هوا ) 1968(

  2.قرار گرفته اند
هدف از صدور چنين قطعنامه هايي معين كردن كارهايي است كه . قطعنامه هاي حاوي برنامه هاي عمل: سوم 

كه كنفرانس استكهلم نيز به آن  3برنامه عمل .بايد به انجام برسد و همچنين روشي است كه بايد دنبال شود
  ه دارد ، شيوه نسبتا جديدي از كار در سطح بين المللي اشار
اين برنامه ها كه در بيست سال اخير ، مبناي فعاليت جهاني در زمينه محيط زيست بوده و از سوي مجامع .است

اروپايي نيز پذيرفته شده است ، گاه بريا حكومت ها ، گاهي براي سازمان هاي بين المللي و زماني هم براي هر 
  4.يه مي شونددو ته

  
  مبناي ملي حقوق محيط زيست 

مساله اول در محيط زيست ، تعيين مرجعي است كه در داخل يك كشور صالحيت  تدوين قوانين مربوط به 
اين مساله در شكل كالسيك خود در كشورهاي فدرال با توسل به صالحيتي كه هر . محيط زيست را دارد

ارند ، قابل حل است و در كشورهاي بسيط نيز ، دراين زمينه مجلس يك از اياالت دولت فدرال در اين مورد د
البته قوه مجريه نيز مي تواند به صورتهاي مختلفي مانند تصويب نامه ، آيين نامه و . داراي صالحيت است 

ات اين رفتار قوه مجريه به ويژه در بعضي موارد كه نياز به مقرر. بخشنامه ، در اين باره مقرراتي را وضع كند
تكنيكي است به خوبي  قابل درك است ، زيرا به اين ترتيب ديگر نياز به مراجعه به پارلمان وجو نخواهد 

به هر حال ، قسمت عمده اي از حقوق محيط زيست داخلي به قواعد نظارتي ، انتظامي و خدماتي . داشت 
يان هدف يك سياست تازه كه در پايان بايد افزود كه حقوق محيط زيست چيزي نيست ، جز ب.مربوط مي شود

پايه ريزي شده است و آن هدف در كشورهاي صنعتي عبارت است از دستيابي به درجه اي از  1960از 

                                                            
1   . Communaute Economique Europeenne(CEE) 
2   . Dorit international de I'environnement; p.20 
3   .  Programme d'action  
4   .  Ibid ; p.64 . et Dorit de I'environnement; p.20.  
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در حقيقت ، لزوم .آگاهي به منابع طبيعي و نتايج شوم الودگي هاي ناشي از هر نوع توليد كاال و يا مصرف آنها
 1.ه حيات در دنيايي بدون چاره و تسليم صورت مي گيردمحافظت از طبيعت عكس العملي است كه براي ادام

  .توسعه يافته است ) اروپايي( اين حركت ، همزمان در سطح ملي ، بين المللي و منطقه اي 
  

  اصول اساسي حقوق محيط زيست

قواعد و اصول قابل اجرا در حقوق محيط زيست يا از اصول و قوانين موجود نشات گرفته اند و يا نتيجه يك 
  .بداع يا تطبيق حقوقي هستندا

  اصول نشات گرفته از قوانين موجود 

هاي مشترك  نخستين اصل پايه اي در حقوق محيط زيست اين است كه محيط زيست را در رديف ميراث
قانون اساسي از محيط زيست به .بشري  محسوب كنيم همچنان كه در قانون اساي نيزبه آن اشاره شده است

كه به اندازه سالمتي و بهداشت يا تعليم و تربيت مهم شناخته شده وداراي ارزش  عنوان يك ثروت عمومي
در جمهوري اسالمي حفاظت محيط زيست كه « : به موجب اصل پنجاهم قانون اساسي .است ، بحث مي كند

مي نسل هاي امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند ، وظيفه عمومي تلقي 
از اين رو فعاليت هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا نخريب جبران ناپذير آن . گردد

  »مالزمه پيدا كند ، ممنوع است 
مالحظه مي شود كه در قانون اساسي به طور صريح از محيط زيست نام برده شده و حفاظت آن برعهده دولت 

ر اصول ديگر قانون اساي نيز به طور ضمني به محيط زيست توجه عالوه بر اين اصل ، د.قرار داده شده است
قانون  45شده است ، بي آنكه از اصطالح محيط زيست نامي برده شود كه از آن جمله مي توان به اصل 

انفال و ثروت هاي عمومي از قبيل زمين هاي موات يا رها شده ، معادن ، « : طبق اين اصل .اساسي اشاره كرد
در اختيار ... ياچه ها ،رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي ، كوهها،دره ها ،جنگل ها ، نيزارها ،و درياها ، در

  »...حكومت اسالمي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد 
در اين اصل گرچه به طور صريح نامي از محيط زيست برده نشده ، به طور ضمني مشخص شده است وقتي از 

ه صحبت مي شود ، منظورحفظ اين ثروت هاي عمومي است ، به نحوي كه صدمه اي  به انها وارد مصالح عام

                                                            
1   . Prieur , Michel ; Droit de I'environnement; p.21 



  )    وضعيت حاد درياچه اروميه از نظر حقوق محيط زيستموردي بررسي با (        )1391(ويژه نامه حقوق محيط زيست  
 

26 

www.azyasa.wordpress.com                                                                azyasa@gmail.com 
 انجمن حقوقي آذياسا

بنابراين ، ثروت هاي ياد شده .نشود و بتوان به طريقي كه منافع جامعه ايجاب مي كند از آنها بهره برداري كرد
حفاظت از آنها به محسوب مي شود كه » محيط زيست « ميراث مشترك مردم است و به عبارت ديگر جزء 

عالوه بر قانون اساسي ، در قوانين ديگر نيز مقررات چندي در اين باره وضع شده است كه . عهده دولت است
هر كدام يكي از ويژگي هاي حقوق محيط زيست را بيان مي كند و در حقيقت نوعي شناسايي قانون گذار از 

  1:ين زير اشاره كرد ثروت هاي عمومي است كه به طور نمونه مي توان به قوان
از آلوده كردن آب رودخانه ها ، درياچه  12ماده » ج«كه در بند  16/3/1346قانون شكار و صيد مصوب  .1

ها ، قنوات ، بركه ها  و مرداب ها و مواردي كه موجبات از بين بردن آبزيان را فراهم مي آورد ، صحبت 
 2.مي كند

به موضوع جلوگيري از آلودگي  58تا  55كه در مواد  27/4/1347قانون آب ونحوه ملي شدن آن مصوب  .2
 .منابع آب پرداخته است 

حفاظت و « : مقرر مي دارد 1كه در ماده  3/1353/  28قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب  .3
بهبود و بهسازي محيط زيست و پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگي و هراقدام مخربي كه موجب 

و تناسب محيط زيست مي شود ، همچنين كليه امور مربوط به جانوران وحشي و  برهم خوردن تعادل
كه بر اساس اين قانون بايد به وجود » آبزيان آبهاي داخلي از وظايف سازمان حفاظت محيط زيست است 

عالوه بر اين قوانين ، آيين نامه هاي چندي نيز براي به اجرا گذاشتن اين قانون به تصويب رسيده . آيد 
است كه نحوه برخورد با موضوع حفاظت و بهبود محيط زيست را به نحو دقيق تري مورد بررسي قرار مي 

 .دهند
بايد گفت از هنگامي كه محافظت از طبيعت و محيط زيست به عنوان ميراث مشترك شناخته شده است ، براي 

ك مشكلي وجود ندارد و دولت ها در به وجود آوردن خدمات تخصصي براي اداره كردن اين ميراث مشتر
در حقيقت ، تاسيس اين گونه خدمات ضمانتي عليه سوء استفاده هاست و مي تواند بر طبق اهدافي معين 

  .توسط تشكيالت خاصي انجام شود ، و مورد نظارت قرار گيرد
را ايجاب  الزمه مقابله با آلودگي ها ،برخورداري از خدمات عمومي فعال در كنترل آبها ، هوا ، صدا و زباله

  مي كند كه تاسيس سازمان حفاظت محيط زيست بااين هدف صورت مي گيرد؛
                                                            

  26تقي زاده انصاري، پيشين، ص - 1
و  2،5،7،19،31اصالح شد برخي مواد آن مانند مواد  30/10/1353ربه وسيله قانون اصالح قانون شكار و صيد د 1336قانون شكار و صيد .  2

 .لغو شد 8ماده  2و  1و بندهاي  3بند هاي ث و ج ماده 
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ولي اين نهاد يگانه سازمان صالحيتدار در اين باره نيست ، بلكه نهادهاي دولتي ديگري نيز وجود دارند كه در 
سازمان جنگل قسمتي از وظايف خود مسئوليت حفاظت از محيط را بر عهده دارند ؛ مانند وزارت كشاورزي ، 

  ها ومراتع و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 
  موضوع خدمات عمومي بويژه در مورد جنگل ها قابل طرح است ، چرا كه خسر آتش سوزي 

به اين علت براي مقابله با اين خطر بايد خدمات عمومي مربوط به جلوگيري . در جنگل ها فراوان وجود دارد 
بنابراين ، . هواپيما و هليكوپترهاي آبپاش و وسايل ديگر براي مهار آتش استفاده كرداز آن توسعه يابد و از 

  .خدمات عمومي مربوط به محيط زيست قانونا و در بعضي موارد عمال وجود دارد
  

  اصل تعهد حقوقي نسبت به توجه به محيط زيست
د به نحوي بر محيط زيست منظور اين است كه درتمام اعمال يا تصميمات عمومي و خصوصي كه مي توان

تاثير بگذارد ، بايد محيط زيست را در نظر داشت و از اقدام به عمل و يا گرفتن تصميمي كه ممكن است در 
به اين دليل ، از اين پس نياز به اجراي روش تازه . كوتاه مدت يا بلند مدت به آن آسيب برساند خودداري كرد

ناميده مي شود كه هدف از ان ، براي مثال ، جلوگيري از  1» يطي ارزيابي زيست مح« اي است كه در اصطالح 
ساختن ساختمان يا بنا و يا سدي است كه اگرچه از نظر منافع اقتصادي يا فوري سازنده مفيد به نظر مي رسد ، 

  .از نظر زيست محيطي فاجعه آميز و خطرناك است
د كه هدف از آنها كنترل و در برخي موارد در حقوق محيط زيست قوانين نظارتي و انتظامي اي وجود دار

اين مقررات همانند . ،ممنوع كردن فعاليت هايي است كه مي تواند به از هم پاشيدگي محيط طبيعي منجر شود 
كه از ) امنيت ، آرامش ، و بهداشت عمومي ( تمام قواعد نظارتي بايد قانونا با نياز به تامين اهداف نظم عمومي 

مسائل زيست محيطي به راحتي مي توانند در ميان اين اهداف . است ، هماهنگ شوند اهداف سنتي بشري 
هدف از تمام اين مقررات اين است كه افراد به رعايت قوانين بيولوژيك و تعادل . سنتي قرار گيرند 

ات به طور كلي بايد گفت محتواني نظم عمومي با توجه به اعتقادات و احتياج.اكولوژيك عمومي ملزم شوند
جامعه تغيير مي كند ، ولي در مورد محيط زيست از زمان اجراي سياست زيست محيطي و شناخت منافع همه 

اين نظم . جانبه اي كه اين سياست در بر دارد ، شاهد تولد و رشد يك نوع خاص از نظم عمومي هستيم 
  .ستعمومي بيانگر نوعي توافق و اجماع عمومي است كه هدفش حفاظت از محيط زيست ا

                                                            
1   . etudes d'impact 
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گفتيم كه اصل توجه به محيط زيست و اجراي آن توسط روش ارزيابي زيست محيطي بدين علت رعايت مي 
  شود كه مبادا مثال ساختماني كه بناي آن ممكن است از نظر اقتصادي موجه 

بنابراين ، سعي مي شود آسيب هايي كه ممكن است به . جلوه كند از نظر زيست محيطي فاجعه آميز باشد 
بدين منظور ، نتايج . ساختن چنين بنايي به طبيعت وارد آيد و آلودگي هاي احتمالي ، پيش بيني شودسبب 

فعاليت هاي انسان روي محيط طبيعتش بر آورد مي شود تا از اين طريق از تكرار فجايع و حوادث ناگواري 
  .در ژاپن جلوگيري شود»ميناماتا « در هند و » يونيون كار بايد « مانند 

بعضي موارد پيش بيني نتايج شوم يك پروژه بسيار مشكل و حساس است ؛ زيرا برخي از تغييرات در تعادل در 
به اين دليل ،دانشمندان بايد امكانات تحقيقاتي خود را به گونه اي توسعه .اكولوژيك بسيار دير ظاهر مي شود

اينجا ، مقصود از بررسي هاي  در. دهند كه انجام دادن بررسي هاي دقيق اكولوژيك امكان پذير باشد 
اكولوژيك تشويق به جستجو و تحقيق و پيشرفت علمي است ، نه انچه عده اي مي خواهند به افكار عمومي 

در حقيقت ، روش ارزيابي زيست محيطي نهايتا چيزي نيست جز اجرا كردن . بازگشت به گذشته : بقبوالنند 
براي پيش بيني كردن ، مطالعه قبلي و شناخت نتايج . »ن است پيش بيني و پيش گيري به از درما« اصل قديمي 

تلفيق . و آثار يك عمل يا پروژه ، ضروري است و اين روش چيزي است كه عقل سليم به آن حكم مي كند 
روش ارزيابي زيست محيطي و آنچه عقل سليم مؤيد آن است ، بخوبي بين كننده فلسفه نبرد براي حفظ محيط 

  1. زيست است 
   

  حقوق محيط زيست در جهان 
الزم است بدانيم كه تقريبا در تمامي كشورهاي جهان نياز به شناخت حقوق جديد مربوط به حفاظت از «

  :محيط احساس مي شود كه در اين باره ، به عنوان نمونه  مي توان به قوانين اساسي زير اشاره كرد
؛ ماده ) سابق ( شوروي  1977اكتبر  4قانون اسامي  18مجارستان ؛ ماده  1972آوريل  19قانون اسامي  57ماده 

( جمهوري دمكراتيك آلمان  1968آوريل  6قانون اساسي  15لهستان ؛ ماده  1986فوريه  10قانون اساسي  12
جمهوري  1978مارس  5قانون اساسي  11بلغارستان ؛ ماده  1971آوريل  16قانون اساسي  30، ماده ) سابق 

پرتغال ؛ و قانون  1976آوريل  2قانون اساسي  66يونان ؛ ماده  1975ژوئن  9انون اساسي ق 24خلق چين ؛ماده 
  ) .سابق ( يوگسالوي  1974فوريه  21اساسي 

                                                            
 22 - 29تقي زاده انصاري ، منبع پيشنين ، صفحه .  1
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بايد گفت كه شالوده حقوق بين المللي محيط زيست از يك سو بر اصول اعالميه هاي استكهلم و ريود و 
  1».بين المللي در اين زمينه قرار داردژانيرو و از سوي ديگر بر كنوانسيون هاي مختلف 

  
  اصول اعالميه هاي استهلكم و ريودو ژانيرو

. استهلكم در حقيقت نتيجه اولين نشست رسمي جهاني در زمينه حفاظت از محيط زيست بود  1972اعالميه 
يانبار هدف اين گردهمايي ، رسيدگي به مسائل محيط زيست بشر و همچنين متوجه كردن جهانيان به آثار ز

  2.برخي از فعاليت هاي بشر بر محيط طبيعي بود 
بيست سال پس از كنفرانس استهلكم ، كشورهاي جهان در يك كنفرانس مهم بين المللي ديگر در شهر 

هر دو گرئهمايي در بر دارنده اصولي بود كه بشر را به سوي حفاظت از .ريودوژانيرو در برزيل گرد هم آمدند
بر طبق اين اصول ، انسان ها همچنان كه داراي حق آزادي و برابري هستند از .ردمحيط زيست هدايت مي ك

حق زندگي در محيط زيست نيز برخوردارند كه از نظر كيفي به آنها امكان مي دهد به نحوي خوب و 
محترمانه زندگي كنند و به اين دليل ، همه آنها موظف به نگهداري و حفاظت از محيط زيست و اصالح آن 

  .ي استفاده نسل كنوني ونسل هاي آينده هستندبرا
  

  كنوانسيون هاي بين المللي 
كنوانسيون هاي بين المللي حمايت از محيط زيست در حقيقت نخستين منبع حقوق بين الملل محيط زيست 

انعقاد اين كنوانسيون ها و معاهدات بويژه پس از كنفرانس استهلكم رو به فزوني گذاشت ، .محسوب مي شوند
در مورد فضا كه  1967ژانويه  27مانند عهدنامه . لي قبل از آن نيز معاهداتي در اين زمينه وجود داشته است و

همچنين عهدنامه هاي بسياري در مورد آبهاي مرزي . آن حاوي مقرراتي در زمينه محيط زيست است  9ماده 
دو  1973نوامبر  2و در  1972سامبر د 29در . منعقد شده كه در انها به مساله آلودگي آبها توجه شده است

كنوانسيون در لندن به امضا رسيدند كه نخستين آنها به پيشگيري از آلودگيناشي از ته نشيني زايدات  در دريا 
بن در مورد  1979همچنين بايد از كنوانسوين .مربوط مي شود و دومي به آلودگي درياها به وسيله كشتي ها

  در مورد كنترل حمل ونقل زايدات ) BASEL(باسل  1989وحشي ، كنوانسين حفاظت  از نسل هاي حويانات 
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در مورد حفظ منابع زنده دريايي قطب جنوب نيز نام  1980خطرناك بين كشورها و كنوانسوين كانبارا در 
  1.برد

كه  در اصالحيه هاي كنوانسيون اروژايي حقوق بشر مساله محيط زيست مورد توجه قرار گرفته است ، در حالي
در يكي از اين اصالحيه ها آسيب به محيط زيست ، آسيب به . اين موضوع در خود كنوانسيون مسكوت است 

يك حق قلمداد شده ، در اصالحيه ديگر ريختن زايدات اتمي در درياي شمال ، مورد توجه قرار گرفته ، و 
  . سرانجام در اصالحيه سوم به سر و صدا در فرودگاهها توجه شده است

  
  ايج شناخت حقوق محيط زيستنت

از نظر قانون گذاري ، حقوق و آزاديها فقط وقتي مي تواند منشا تعهدات حقوقي شود كه به قدر كافي روشن «
موضوعي بسيار مبهم » منافع عامه« به اين سبب، تكيه صرف بر محافظت از طبيعت به عنوان . و صريح باشد 

ر حقوق محيط زيست داراي منشا قانوني است ، بايد مالحظاتي به بنابراين ، اگ.است و ضمانت اجرايي ندارد 
بر اثر چنين  –ماوراي آثار سياسي و اخالقي اش  –در نتيجه . عمل آيد تا محتوا و نتايج آن مشخص شود 

اصالحاتي در جامعه كه براي تكميل و يكسان كردن ريشههاي گوناگون حقوق موضوعه محيط زيست 
ق به عنوان يك آزادي عمومي اساي محسوب شده است و به عبارت ديگر مي صورت مي گيرد، اين حقو

تواند مبناي شناخت و تقويت تعهدات حقوقي دولت ها در احترام گذاردن به محيط زيست قرار گيرد و وسيله 
البته اين موضوع ازحوزه كيفري مساله كه .اي در دست قاضي باشد تا آسيب اكولوژيك را با آن برطرف كند

پس از ذكر .ه رساندن به محيط زيست را جرم تلقي مي كند و آن را قابل مجازات مي داند ، خارج استصدم
هدف اين مطالعه آن است كه روشن شود ايا . به وضعيت حقوق محيط زيست در ايران مي پردازيم اين مقدمه ،

، قواعد و مقرراتي وجو  علي رغم اينكه هنوز حقوق محيط زيست در ايران در مرحله فقدان حقوق مدون است
دارد كه بتوان با استنباط از آنها تا حدودي جلوي اقداماتي را كه مي تواند براي محيط زيست خطرناك باشد 
گرفت  و يا آن را محدود ساخت ، و اساسا در ايران چه گامهايي در اين زمينه برداشته شده است و چه راه حل 

به اينكه قوانين ايران نبايد با قوانين اسالم مغاير باشد ، الزم است بررسي  هايي مي توان ارائه داد ؛ اما با توجه
    2.»شود كه آيا در شرع مقدس اسالم اصوال احكامي در اين مورد پيش بيني شده است يا خير

 
                                                            
1   . dorit international de l'environnement; pp.50 – 51  
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  نگاهي به مهمترين موضوعات زيست محيطي جهاني 
  علي مشهدي وبالگبرگرفته از 

  كاهش اليه ازن
عمده زيست محيطي با تأثيرات فرامرزي، آسيب ديدگي اليه حفاظتي ازن در اطراف جو زمين دومين نگراني   

كيلومتري باالي سطح زمين اطراف اين سياره را فرا گرفته و با جذب اشعه ماوراء 24در "اليه ازن تقريبا .است
  .ندبنفش نور خورشيد ،زمين و موجودات زنده آنرا از اين تشعشعات زيان آور محافظت ميك

كه در صنايع يخچال سازي، توليد اسپري ها  (CFC)بنا به تحقيقات دانشمندان،تركيب گازي كلروفلوئوروكربن
و توليد اسفنج كاربرد فراواني دارندتأثير مخرب و كاهنده اي بر ضخامت اليه ازن داشته و حتي موجب ايجاد 

   .شكاف در اين اليه گرديده است
 

باعث نگراني كشورهاي جهان گرديده و سرانجام كنوانسيون  1985نتهي به گسترش اين شكاف در سالهاي م
با توافق بسياري از 1990و اصالحيه لندن )  1987(و پروتكل الحــاقي آن يعني پروتكل مونترال ) 1985(وين 

  .كشورها منجمله ايران تنظيم و دولتهاي صنعتي را موظف كرد تا مصرف اين مواد را به نصف كاهش دهند

 
    كمبود آب شيرين 

اگر چه ذخاير آب زمين از ديرباز يك منبع زيستي قابل احياء محسوب ميگرديد اما واقعيت آن است كه اين 
درصد از كشورهاي دنيا بداليلي چون رشد  40بيش از.ذخاير،در سطح جهاني مورد تهديد جدي قرار دارند

و زير سطحي و استفاده هاي صنعتي با مشكل جمعيت،توسعه كشاورزي وآبياري ، آلودگي منابع آب سطحي 
بــانك جهاني با تشخيص اين . درصد افزايش مي يابد 3.2نياز به آب هر ساله حدود. كم آبي روبرو هستند
ميليارد دالر در سطح جهان براي افزايش ذخاير آب شيرين و مقابله با  600حدود 2005بحران،تا قبل از سال 
   .خشكسالي هزينه كرد

حركت آب بعنوان يك .بر منابع آبي،يكي از موضوعات مهم ژئوپلتيكي امروز جهان بشمار مي آيد حاكميت
بعنوان مثال .منبع طبيعي سيال و گذر آن از مرزهاي قراردادي كشورها موجب ايجاد اين حساسيت گرديده است

رود بر كيفيت آب در نقاطي كه رودهاي بزرگ از چند كشور همسايه مي گذرند عملكرد كشورهاي باالدست 
رود .و ميزان برداشت از آن و يا ذخاير طبيعي موجود در آن،موضوعي است كه همواره مناقشه برانگيز است

راين در اروپا،رودهاي آمودريا و سيردريا در آسياي مركزي و رودهاي گنگ و سند در آسياي جنوب شرقي و 
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كشور ماايران نيز بدليل اينكه عمده ترين رودهايش از .درود اردن در خاورميانه از اين دسته رودها بشمار مي آين
جمله ارس،اروندرود،اترك و هيرمند در مرز مشترك با كشورهاي همسايه واقع شده محتاج برنامه ريزي سياسي 

   .خاصي در بهره برداري از اين منابع مي باشد
 

   بيابانزايي وكمبود خاك مرغوب
البته همه اين مقدار قابل بهره برداري و استقرار .رد هكتار استميليا 13.2مساحت خشكي هاي زمين حدود 

درصد از خشكيهاي زمين قابل كشت هستند اما نكته اينجا استكه خاكهاي حاصلخيز و مرغوب در  22تنها.نيست
 11تا  10نتايج بررسيهاي علمي نيز بيانگر آن است كه .اغلب نقاط جهان در معرض فرسايش و نابودي قرار دارند

غيرممكن  "رصد از خاكهاي حاصلخيز جهان به اندازه اي آلوده گرديده اند كه احياء مجدد آنها تقريبا د
دو سوم از خاك كشورهاي در حال توسعه در آسيا و آفريقا بشدت تخريب شده است و بنا به بررسيهاي .است

اري غير اصولي كشتزارها انجام شده ،تخريب و نابودي جنگلها استفاده از روشهاي سنتي در كشاورزي،آبي
،استفاده بي رويه از كودهاي شيميايي و آفت كشها و چراي بي رويه دامهاي اهلي در مراتع از عوامل اصلي 

گسترش روز افزون بيابانها و نابودي مراتع حاصلخيز در بسياري از .فرسايش و نابودي خاك به شمار مي آيند
   .ليتها محسوب ميگرددنقاط جهان از جمله ايران از تبعات اين فعا

 
  آلودگي هوا و بارانهاي اسيدي 

گازهاي دي اكسيد گوگرد و اكسيد نيتروژن .بارانهاي اسيدي هم يكي از اشكال آلودگي هوا بشمار ميروند
حاصل از مصرف سوختهاي فسيلي، در هوا با بخار آب موجود تركيب شده و تشكيل اسيد سولفوريك و اسيد 

به همراه ابرها بر فراز گستره وسيعي از زمين حركت كرده و هنگام تبديل ابرها به بارش، نيتريك را مي دهند كه 
اين اسيدها به سطح زمين برگشته و موجب تخريب جنگلها ،پوشش گياهي و حتـي ساختمانها و ابنيه ساخت 

از جنگلهاي  درصد 25به عنوان مثال .دست بشر و نيز آلــودگي منابع آبي سطحي و زيـــرزميني مي گردند
جالب آنكه جهت حركت جريانهاي هوايي در .اروپا در اثر بارش بارانهاي اسيدي خسارت ديده يا نابود شدند

از مركز سياره بطرف شمال حركت كرده و در نتيجه مي توانند "باالي زمين بگونه اي است كه معموال 
   .اي شمالي تر زمين منتقل نمايندآلودگيهاي احتمالي ايجاد شده در كشورهاي جنوبي تر را به كشوره
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  دفع زباله هاي سمي 
به هنگام دفن، موجب  "در اثر فعاليتهاي صنعتي، مقادير بسيار زيادي زباله صنعتي سمي بوجود مي آيد كه غالبا 

همگي براي ... فلزات سمي از قبيل روي، مس،آرسنيك،جيوه و .انتقال آلودگي به محيط زيست مي شوند
فعاليتهايي چون اكتشاف و استخراج معادن،اصلي ترين .حيات موجودات زنده زيان آور هستندمحيط زيست و 

بطور غيراصولي دفع  " عامل توليد ضايعات فلزي سمي و پسماندهاي معدني بشمار مي روندو متأسفانه غالبا
  .ميگردند

حيط زيست در جهان حمل و نقل مواد سمي خطرناك و دفع غيراصولي آنها نيز يكي از مشكالت عمده م
در ايران نيز دفع موادي از قبيل ضايعات سموم كشاورزي و آفت كشهاي تاريخ مصرف .بحساب مي آيند 

گذشته، دفع ضايعات اسيدي حاصل از تصفيه دوم روغن ، ضايعات پااليشگاهي و بسياري ديگر از پسماندهاي 
شكالت زيست محيطي كشور محسوب مي صنعتي كه از گروه ضايعات سمي و خطرناك بشمار مي روند، از م

   .گردد
 

  جنگل زدايي و نابودي تنوع زيستي 
درختان جزء منابع تجديد شونده محسوب ميشوند اما بشر در طول تاريخ بسياري از جنگلها و درختان را تا نقطه 

در .ع شده اندبسياري از جنگلهاي نيمكره شمالي مورد بهره برداري و تخريب واق.انقراض نسل نابود كرده است
هر چند .سال گذشته مساحت جنگلهاي كشور حدود يك ميليون هكتار كاهش داشته است 40ايران نيز طي 

درختان جزء منابع سيال نيستند اما تخريب سريع جنگلها مي تواند بداليل زير تأثيرات ژئوپلتيكي و فرامرزي 
   :ايجاد نمايد

   .آلودگي رودها و منابع آبي ميگردد حذف پوشش جنگلي باعث فرسايش سريع خاك و) الف
  .ظرفيت جذب دي اكسيد كربن و توليد اكسيژن كاهش يافته و پديده گرم شدن زمين تشديد ميگردد) ب

   .به تنوع زيستي كره زمين آسيب هاي جدي وارد ميشود) ج
رآيندهاي تنوع زيستي، يعني مجموع گونه هاي گياهي،جانوري،ميكروارگانيزمهاو همه اكوسيستمها و ف

بدون ترديد مي توان ادعا كرد كه همه مشكالت زيست محيطي در جهان كه بشر در خلق .اكولوژيكي مربوطه
گونه  1622سال گذشته انقراض  300طي .آنها نقش دارد، به نوعي، تهديد براي تنوع زيستي بشمار مي آيند

ه هر ساله نسل تعداد زيادي از گونه گياهي و جانوري به ثبت رسيده و دانشمندان شواهدي در دست دارند ك
   !هايي كه حتي تاكنون توسط بشر كشف نگرديده اند نيز از بين ميرود
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  حل و فصل مناقشات ژئوپلتيكي بر سر محيط زيست 
از قول جيمز استينبرگ ،مدير سياستگذاري وزارت كشور آمريكا 1995اكتبر 9روزنامه نويورك تايمز در تاريخ 

   : مي نويسد
هم اكنون عوامل داخلي ...تهديدهاي امنيتي در دوران جنگ سرد ريشه در كينه هاي بين كشورها داشتبيشتر 

بيشتر مورد توجه ما قرار گرفته اند،عواملي كه مي توانند كشورها را متزلزل كرده و منجر به جنگهاي داخلي يا 
  ! ط زيست توجه بيشتري كنيمامروزه بايد به عوامل تنش زا مانند قحطي و محي.كشمكش هاي قومي گردند

   :مي نويسد Foreign Affairs پطرس غالي دبير كل سابق سازمان ملل نيز در نشريه
، كشورها متعهد گرديدند تا در تصميمات 1992در كنفرانس توسعه و محيط زيست در ريودوژانيرو،ژوئن سال 
ر يك تعهد فلسفي بنيادين از سوي ملل اين ام.داخلي كشورشان پيامدهاي جهاني را هم مورد توجه قرار دهند

  .جهان است كه ركن ديگري را به اصول پذيرفته شده اخالق ملي در سطح بين المللي اضافه مي كند

هر دو بيانيه فوق از كشورها مي خواهند كه موضوعات زيست محيطي را در حوزه امنيت جهاني مورد توجه 
  ؟  اما اين مهم چگونه محقق خواهد شد.قرار دهند
كنفرانس سازمان ملل در استكهلم آمده است كه كشورها نمي توانند در قلمروي حاكميت خود به  21در اصل 

محيط زيست آسيب برسانند اما مردم كشورها حق دارند تا منابع طبيعي موجود در درون مرزهاي خود را 
فعاليتهاي يك كشور بر محيط  از آنزمان به بعد آگاهي روزافزون از موضوعات اثرات منفي.برداشت نمايند

در .زيست و انعكاس اين اثرات بر مردم ديگر كشورها ،باعث گرديده تا ميزان اين حقوق مورد ترديد واقع گردد
همين راستا يك سلسله قوانين بين المللي طي قرن بيستم ظهور نموده كه حق كشورها را در برداشت از منابع 

   .دود مي نمايدزمين و در واقع زيستكره نوع بشر مح
 

   : محيط زيست و تحوالت جهاني
هاي  تحوالت زيست محيطي به خودي خود نه زيان بارند و نه خوب؛ درواقع اين جامعه در حال تعامل با پديده

يعني دخالت غير منطقي و . ها يا فرصت ميسازد يا تهديد زيست محيطي و عوامل طبيعي است كه از اين پديده
ر روابط موجود بين عناصر زنده و غير زنده طبيعي و برهم زدن نظام طبيعت است كه غير خردمندانه بشر د

رويه  موجب ميشود تا مثالً بارش بارانهاي شديد فصلي در مناطقي كه پوشش گياهي آنها به علت بهره برداري بي
   .هاي ويرانگر و نابودي محيط گردد انسان از بين رفته است منجر به بروز سيل
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پذيرترين قشرها در  دهد كه فقرا و افراد فاقد اختيار، آسيب مورد خطرات زيست محيطي نشان مي مطالعه در
   .هاي اندكي براي سازگار شدن پيش رو دارند مقابل اينگونه تاثيرات هستند زيرا آنها گزينه

ن ميزان گاز دوبرابر شد .پيامدهاي انساني تحوالت جهاني محيط زيست نيز در نقاط مختلف جهان متفاوت است
اي بر برخي محصوالت داشته باشد اما بربرخي ديگر تاثير  تواند اثر بارور كننده عمده دي اكسيد كربن در جو مي

هاي علمي ، روند فعلي گرم شدن كره زمين موجب گسترش  بيني بنا به پيش. نداشته يا اينكه تاثيرش اندك است
اين درحالي است كه . اطق روسيه و ژاپن و كانادا ميگرددتوليد محصوالت كشاورزي بسوي شمال زمين يعني من

تر نيمكره شمالي از جمله  هاي جغرافيايي پايين همين مسئله، موجب افزايش دما و كم آبي و خشكسالي در عرض
   !شود كشور ايران مي

اي ادامه مناطق متعددي در جهان وجود دارند كه تخريب محيط زيست در آنها، به آستانه ايجاد خطر جدي بر
در اين مناطق، سرعت تخريب، در حال پيشي گرفتن از توانايي  .حيات و يا سالمتي ساكنين آن رسيده است
   . انسان براي ممانعت يا سازگاري با آن است

 
   : فقر و محيط زيست

عث بروز هاي جديد توليد ، با ناكامي بشر درايجاد تغييراساسي در وابستگي اش به منابع تجديد ناپذير درشيوه
هاي توليدي به مناطقي كه تـا به حال توسعه  اين بحرانها به واسطه گسترش مكاني سرمايه. بحران گرديده است

اين گسترش توام با چرخه توليد مواد معدني موجب بروز بحران . اند به طور پيوسته به تعويق افتاده است نيافته
   .بل استخراج دارندگردد كه منابع قا زيست محيطي در نواحي ومناطقي مي

 1992گزارش جهاني توسعه درسال . اي ميان توسعه، محيط زيست و فقر وجود دارد پيوندهاي محكم و پيچيده
   : با اين بيانيه آغاز شد

   " دستيبابي به توسعه پايدار و عادالنه همچنان بزرگترين چالش در برابر نوع بشر است"
 

   1992بانك جهاني،
اغلب فقرا در نقاطي از جهان ). ميليارد نفر 1.5حدود (جهان بيش از هرزمان ديگر است اكنون تعداد فقرا در

كنند كه با يك محيط زيست تخريب شده مواجه هستند و در برخي موارد خود آنها در تخريب  زندگي مي
 آلودگي آب وهوا حتي در كشورهاي برخوردار از رشد اقتصادي نيز !محيط زيست خود سهم اساسي دارند

مشهود است و تخريب ذخاير كشاورزي ، جنگل و تاالب نيز عمق و وسعت محروميت را دربسياري از مناطق 
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عدم وجود آب آشاميدني سالم و پاكيزه نيز از اهميت زيادي برخوردار است و . روستايي گسترش ميدهد
ميكروبي و غيره جان خود را از هرساله دو ميليون كودك در اثر استفاده از آب شرب آلوده و ابتال به بيماريهاي 

  .دست ميدهند
   

   1992بانك جهاني،
نابودسازي اكوسيستم "پيوندهاي دوجانبه و توام با همياري بين فقر وتخريب محيط زيست كه تحت عنوان اصل 

دستيابي به اراضي قابل .توسط فقرا توصيف ميشود،تخريب محيط زيست را تسريع مي كند "از سرناچاري 
راي سوخت يا مصارف ديگر،مراتع بيشتر براي چراي دام و ديگر منابع طبيعي قابل بهره كشت ،چوب ب

   .برداري،براي همه انسانها يكسان نيست
دانشمندان زيست محيطي، امروز ابعاد سياسي حقوق استفاده از ذخاير را مورد تاكيد قرار ميدهند و برضرورت 

بنا به اعتقاد گروهي از متخصصين زيست . كنند عه تاكيد ميبررسي پيوندهاي ميان محيط زيست، اقتصاد و جام
  : محيطي

تواند موجبات تضعيف توسعه اقتصادي را فراهم آورده و باعث ناكامي آن گردد، درحالي  تخريب زمين مي"
تواند تحت تأثيرات شديد پديده تخريب محيط زيست  كه توسعه اقتصادي در سطح پايين نيز به نوبه خود مي

   " !باشد
گذارند تا  گردند، متقابالً بر يكديگر تاثير مي فقروتخريب محيط زيست كه بواسطه فرآيند توسعه ايجاد مي

اي كه دراين جهان هم مردم روستايي و هم شهري به  جهاني وحشتناك و مملو از مخاطره بوجود آورند،به گونه
   .افتند دام مي

در حوزه سياست و نيز در حيطه پژوهش در سطح جهان  درحال حاضر عبارت توسعه پايدار، به طور گسترده
   .گيرد مورد استفاده قرار مي

توسعه پايدار،تعاريف بسياري دارد اما موثرترين و فراگيرترين تعريف اين واژه تعريف كميسيون برانت لند با 
هاي آينده  نسل اي كه بدون لطمه زدن به قابليت توسعه : است كه عبارت است از "آينده مشترك ما "عنوان 

   .دربرآورده ساختن نيازهاي خود، نيازهاي امروز را برآورده سازد



  )    وضعيت حاد درياچه اروميه از نظر حقوق محيط زيستموردي بررسي با (        )1391(ويژه نامه حقوق محيط زيست  
 

37 

www.azyasa.wordpress.com                                                                azyasa@gmail.com 
 انجمن حقوقي آذياسا

هاي آينده از حيث دستيابي به  اين تعريف توسط كساني كه نگران فقر ورعايت عدالت بين نسل امروز و نسل
هاي  و گونهطبيعت و منابع طبيعي هستند و نيز براي كساني كه مشتاق استفاده از طبيعت و حفظ زيستگاهها 

   .باشند مورد پسند قرار گرفته است جانداران و حيات وحش مي
و با  IUCN اين استراتژي توسط. مدون گرديد (wcs) توسعه پايدار نخستين بار از طريق استراتژي حفظ جهان

اصل توسعه پايدار از . حمايت مالي برنامه محيط زيست سازمان ملل و صندوق حيات وحش جهان تهيه گرديد
   .آن به بعد و بواسطه پيگيريهاي سازمان ملل پيشرفت محسوسي يافته است

نخستين هدف،  .شمارد استراتژي جهاني حفاظت از محيط زيست، سه هدف را براي حفظ محيط زيست برمي
هاي  ادامه فرآيندهاي اساسي زيست محيطي است؛ فرآيندهاي يادشده براي توليد غذا، سالمت و ديگر جنبه

   .ني و توسعه پايدار ضروري هستندبقاي انسا
وحش و منابع آبهاي  ها و زيستگاهها، حيات هاي حمايت از حيات شامل خاك و زمين كشاورزي، جنگل نظام

تهديدهاي زيست محيطي جاري شامل فرسايش خاك، مقاومت آفات و حشرات دربرابر . باشد شيرين وشور مي
 .ل و رسوبگذاري ناشي از آن و آلودگي آبها و سواحل استها و بروز سي كشهاي شيميايي،تخريب جنگل حشره

هاي ژنتيكي چه در تنوع و گوناگوني محصوالت  هدف دوم عبارت است از حفظ تنوع زيستي ، يعني گونه
اين تنوع ژنتيكي هم درحكم . هاي جانوري و گياهي وحشي گياهي و دامي اهلي و چـه در انواع مختلف گونه

مثالً پرورش محصوالت ( گذاري براي آينده وهم در حكم سرمايه) بيماريهاي گياهي بعنوان مثال)بيمه است 
  گياهي يا دارويي 

هاي گياهي و جانوري كه  ها و زيستگاهها است كه بويژه درخصوص گونه هدف سوم، توسعه پايدار گونه
برداري منطقي و  شوند،شيالت وآبزيان، ذخايرجنگلي وچوب ومراتع و چراگاهها و بهره برداشت ياصيد مي

   .شود هاي آينده خالصه مي درعين حال حفاظت اصولي از آنها جهت نسل حاضر ونسل
تواند منجر بـه رويكرد آنان بـه برنامه ريزي غيراصولي و خارج از اصول  با توجه بـه اينكه فقر جوامع محلي مي

نها راه مقابله با فقرو بالتبع آن تنها راه مديريتي صحيح از هريك از منابع فوق گردد، لذا رشد اقتصادي بعنوان ت
گردد و درگرو همين وابستگي متقابل اقتصاد و محيط زيست است  تحقق اهداف توسعه زيست محيطي تلقي مي

   .يابد كه توسعه پايدار معنا مي
طرح ارائه گرديده، اين موضوع به اين شكل م IUCN توسط 1991دربرنامه جهاني مراقبت از زمين، كه درسال 

   :شده است
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اي هستيم كه هم مردم مدار يعني معطوف به بهبود شرايط انساني و هم مبتني برحفاظت از  ما نيازمند توسعه
ماناگزيريم كه به برخي ديدگاهها در مورد محيط .محيط يست يعني حفظ تنوع و قدرت توليد طبيعت باشد

در واقع ما بايد .مقابل يكديگر قرار ميدهد ديدگاههايي كه گويي اين دورا در.زيست و توسعه پايان دهيم
 ، دو بخش ضروري يك فرايند اجتناب ناپذير هستند)محيط زيست و توسعه ( بپذيريم كه اين دو اصل 
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 نگاهي به قوانين زيست محيطي

  خبرگزاري ايسكانيوز
عي در جستجوي با بروز بحرانهاي زيست محيطي و آگاهي انسان به برخي عوامل مادي ،جوامع پيشرفته س 

راههايي كه باهدف دستيابي به حفاظت از محيط زيست و بستري مورد استناد كه قابليت اجرا در جوامع را داشته 
به مرور زمان قوانين زيست محيطي با هدف حفاظت از محيط  .و از ارزش و اعتبار نيز برخوردار باشد، بوده اند
د توسعه يافت و نيز از آنجا كه مساله حفاظت از محيط زيست زيست و بهره برداري پايدار نسل هاي حاضر و بع

از اهميت بااليي برخورد است بنابراين قانون گذاران در كشورهاي مختلف به پيش بيني مقرراتي الزام آور در 
اين راستا پرداخته و به منظور تضمين اجراي بهتر اين گونه قوانين، ضمانت اجراهايي را درمقابل عدم رعايت 

  .درنظر گرفته اند آن،
در اكثر نظام هاي حقوقي، عالوه بر پيش بيني اينگونه ضمانت اجراها درمتون جزايي، مقنن به وضع مجازات 

  .درقوانين خاص مربوط به حفاظت از محيط زيست در ابعاد مختلف پرداخته است
لي ضمانت اجراهايي را با توجه به حساسيت ويژه مقررات زيست محيطي، گاه دولت ها طي توافقات بين المل

  .درمقابل كشوري كه به مقررات زيست محيطي احترام نگذارده اعمال مي كنند
استيفا ...در واقع بدون داشتن محيط زيست سالم، حقوق بنيادين انسان اعم از حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، و 

حق حيات، بلكه مقدم برآن نيز  نخواهند يافت، به همين دليل حق داشتن محيط زيست سالم، نه تنها جزيي از
 .هست

به درستي كه شيوه هاي ناصحيح و و غيرعادالنه در تعامل با طبيعت و آلوده ساختن محيط زيست در كشورمان 
نشان دهنده فقدان آگاهي هاي زيست محيطي و صنعت ساز وكارهاي قانوني درصيانت از محيط زيست و 

  .جلوگيري از آلوده ساختن آن است
بين بردن اين نقيصه بزرگ و اساسي بايد آگاهي افراد نسبت به مسايل زيست محيطي افزايش يابد و براي از 

مديريت هاي كالن در ايجاد ساختار مناسب همراه با الزامات قانوني براي رعايت حقوق عمومي تالش كنند و 
  .انگيزه ها و حساسيت ها را براي مقابله با آالينده ها باال ببرند

نيز براساس اصل پنجاه قانون اساسي نيز حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاي بعد بايد درآن در ايران 
حيات اجتماعي رو به رشدي، داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي شود، از اين روفعاليتهاي اقتصادي و غيرآن 

  .نوع استكه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن مالزمه پيدا كند، مم
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: آيت اهللا هاشمي شاهرودي، رييس قوه قضاييه با اشاره به تنظيم قانون جامعي درمورد محيط زيست مي گويد
محيط زيست يكي از مباحث مهم و اساسي است و نه تنها از بعد زيست حيوانات و موجودات زنده كه با 

يعت وارد مي كند بلكه دامنه آن تخريب محيط زيست، آسيب و منقرض مي شود و ضررهاي بزرگي برعالم طب
  .امروز بسيار گسترده تر شده و زيست خود انسان ها را شامل مي شود

قوانين خوبي در ارتباط با محيط : وي با بيان اينكه قانون جامعي در ارتباط با محيط زيست تهيه شده مي افزايد
  .زيست داريم كه نيازمند فرهنگ سازي است

مسوولين درخصوص مقوله محيط زيست و رعايت آن از مهمترين مسايلي است اين درحالي است كه آگاهي 
كه جامعه ما براي رسيدن به يك توسعه پايدار به آن نيازمند است و طرح هايي كه به سرعت درجامعه يكي پس 
از ديگري آغاز مي شود بدون توجه به مالحظات زيست محيطي عالوه براينكه با شكست مواجه خواهد شد 

  .از بين رفتن محيط زيست خود افراد خواهد شدموجب 
اما بايد به خاطر داشته باشيم كه حفظ طبيعت نياز به همت ملي همه افراد مسوول دارد كه حفظ آن براي 

 آيندگان است
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  محيطي زيست المللي بين معاهدات به ايران برخي از الحاقات
  زاد علي نصراله: ، نوشته"يست در ايرانز الملل محيط حقوق بين"برگرفته از پايان نامه 

المللي حفاظت از طبيعت و منابع طبيعي  الحاق ايران به قانون عضويت در اتحاديه بين-
 )اتحاديه جهاني حفاظت (

به تصويب هيات وزيران رسيد و  4/12/1352عضويت دراين قانون، ابتدا در پيش از انقالب اسالمي در تاريخ 
به تصويب  3/9/1370ورت ماده واحده اي ، عضويت در اين اتخاديه در تاريخ سپس پس از انقالب به ص
بود كه هيات  1عضويت در اين اتحاديه در ابتدا بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه .مجلس شوراي اسالمي رسيد

اده شد به موجب اين مصوبه هيات وزيران ، به وزارت خارجه اجازه د.وزيران مورد قبول و تصويب قرار گرفت
  .تا اقدامات الزم را براي عضويت ايران در اتحاديه مذكور انجام دهد

قانون الحاقي دو تبصره به قانون  4مجلس شوراي اسالمي طي ماده واحده اي كه مبتني بر تبصره  1370در سال 
در  عضويت جمهوري اسالمي ايران در سازمان ها و مجامع بين المللي است و به دولت اجازه مي دهد كه

آن كه اتحاديه بين المللي حفاظت  10سازمان ها و مجامع بين المللي مندرج در فهرست مربوط از جمله رديف 
ماده مذكور ضمنا . از طبيعت و منابع طبيعي است در آيد و حقوق عضويت يا كمك يا سهميه مربوط را بپردازد 

ا و مجامع مزبور با تشخيص دولت اشعار مي دارد كه پرداخت حق عضويت و كمك هاي معوقه سازمان ه
  .بالمانع است

هدف اين اتحاديه ترغيب و تشويق و كمك به جوامع سراسر جهان براي حفظ يكژارچگي و تنوع طبيعت و 
تضمين هرگونه استفاده معقول و منصفانه از منابع طبيعي و اطمينان از اينكه هرگونه استفاده ازاين منابع بايد با 

ابعاد علمي ، آموزشي ، فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي و قانوني از حيث اكولژيكي پايدار توجه به ارزش ها و 
  .باشد

تضمين حفاظت از طبيعت به ويژه تنوع زيتي گونه ها ، اطمينان از اينكه بهره برداري از منابع طبيعي زمين در 
هدايت جوامع بشري به سوي توسعه نقاط مختلف جهان به صورت خردمندانه ، عادالنه و پايدار باشد و سرانجام 

                                                            
 3/9/1352مورخ  18/7588نامه شماره .  1
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از جمله اصول )زيست كره(و در مسير كيفيت زندگي مطلوب و در عين حال همسو با ظرفيت قابل تحمل محيط
  1.و وظايف اين اتحاديه مي باشد

  : اين اتحاديه از پنج ركن مختلف تشكيل گرديه است 
هاي كالن است كه هر سال يك بار  كنگره جهاني كه تعييت كننده ساست هاي كلي و اصولي و برنامه .1

 .تشكيل مي گردد
شوراي اتحاديه كه توسط كنگره مذكور تعيين و اعضاي آن انتخاب مي شوند كه در سال يك بار  .2

نشست دارد و بودجه ساالنه ، سياست ها و اجزاي برنامه هاي اتحاديه را بررسي و درباره آنها تصميم 
 .گيري ميكند

ليت اجرايي و هماهنگي برنامه هاي اتحاديه ونيز رياست دبيرخانه و شبكه دبير كل اتحاديه كه مسئو .3
 .جهاني اتحاديه را برعهده دارد

 .دبيرخانه كه امور هماهنگي شبكه اتحاديه در جهان و مسايل اداري و مالي را انجام مي دهد .4
زمينه توسعه  كميسيون هاي شش گانه كه مشتمل از گروه متخصصان ، دانشمندان و كارشناساني كه در .5

 .و اجراي برنامه هاي اتحاديه مشاركت اصلي و جدي دارند ، مي باشند
استراتپي و برنامه هاي ) 3(قوانين محيط زيست )2(آموزشو ارتباطات ) 1: (عناوين كميسون هاي مذكور عبارتن 

  ممديريت اكو سيست) 6(بقاي گونه ها )5(پارك هاي ملي و مناطق حفاظت شده ) 4(زيست محيطي 
هزار دانشمند و متخصص فعاليت  8الزم به ذكر است كه اين كميسيون ها در قالب يك شبكه جهاني با بيش از 

  2.دارند
به عضويت آن )شمسي 1352(1974ايجاد گرديده و ايران در سال ) ه ش 1327(1948اتحاديه مذكور در سال 

اظت از محيط زيست در ايران مرجع سازمان حف.محل دبيرخانه آن شهر گلند در سوئيس است.در آمده سات
  .ملي و سازمان مسؤول مربوط مي باشد

                                                            
تهران سازمان حفاظت  2جلد  مجموعه قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست ايراندفتر حقوقي و امور مجلس، : رجوع كنيد به  1

 63ص  1379 محيط زيست
 63است همان ص  1969اين آمار مربوط به سال .  2
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قانون كنوانسيون مربوط به تاالبه هاي مهم بين المللي به ويژه به عنوام زيستگاه پرندگان 
 1)كنوانسيون رامسر(»آبزي

نوانسيون به صورت ماده واحده اي تصويب گرديه است كه به موجب آن ك 28/12/1352اين قانون در تاريخ 
مربوط به تاالب هاي مهم بين المللي به ويژه به عنوان زيستگاه پرندگان آبزي را موردپذيرش قرار داده و اجازه 

  .تسليم اسناد تصويب آن را داده است
از  1972اوت  26براي امضاء دول مفتوح بوده است و درتاريخ  1972ژوئيه  12اين كنوانسوين كه از تاريخ 

  .ان در پاريس به امضا رسيده استطرف نماينده اير
انعقاد اين معاهده به منظورحفظ وحراست ازتاالب . ماده مي باشد  12كنوانسيون مذكور مشتمل بر يك مقدمه و 

  .ها در سراسر دنيا و جلوگيري از نابودي آنهاست
به عنوان تنظيم وجود همبستگي انسان با محيط زيست خود ، وجود فعل و انفعاالت اساسي اكولژيك تاالب ها 

كننده رژيم آبها به عنوان محل رشد نباتات بومي و زيستگاه حيوانات مخصوص به ويژه پرندگان آبزي ، اعتقاد 
به اينكه تاالب ها از نظر اقتصادي ، فرهنگي ، علمي و تفريحي منابع پر انرژي هستند كه انهدام آنها جبران ناپذير 

اين تاالب ها و انهدام آنها در زمان حاضر و آينده جلوگيري شود و  است و اينكه بايد از تجاوز تدريجي به
اينكه تاالب ها به عنوان يك منبع بين المللي تلقي مي شود از جهت اينكه محل مهاجرت پرندگان است ، مسائل 

  2.مهمي است كه مورد تاكيد و اعتقاد امضا كنندگان اين كنوانسيون بوده است
به موجب اين . ز تاالب هاي مورد نظر كنوانسيون و پرندگان آبزي را مشخص مي كندكنوانسيون منظور ا 1ماده 

معاهده هر يكي از طرف هاي متعاهد مكلف است تاالب هاي حائز اهميت سرزمين خود را كه بايد در فهرست 
اد تصويب هريك از طرف هاي متعاهد به هنگام امضا و توديع اسن.تاالب هاي بين المللي درج شود ، تعيين كند
كنوانسيون بايد الاقا يك تاالب را كه نام آن در فهرست درج  9كنوانسيون ياالحاق به آن طبق مقررات ماده 

همچنين طرف ها حق خواهندداشت تاالب هاي ديگري را كه در سرزمينشان واقه است به . شود تعيين كند
ش دهند و يا به علل فوري كه متضمن فهرست اضافه نموده يا وسعت تاالب هاي مندرج در فهرست را افزاي

هريك ازطرف هاي متعاهد .منافع ملي است تاالب هايي را از فهرست حذف و يا وسعت آنها را محدود كنند
مسئوليتهاي خود را در زمينه بين المللي جهت حفظ و حراست و مراقبت و بهره برداري معقوالنه از پرندگان 

                                                            
  480موسوي، پيشين، ص - 1
 .به مقدمه كنوانسوين رجوع شود 2
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قع در سرزمين خود كه بايد در فهرست درج شود و چه از نظر اعمال حق مهاجر چه از نظر تعيين تاالب هاي وا
  1.خود نسبت به تغيير دادن مندرجان فهرست مورد توجه قرار خواهد داد

  .از آنها ياد شده است 5و4و3موارد ديگري ازتعهدات اعضا وجوددارد كه به ويژه در مواد 
برگزار ميشود و شرايط مربوط سخن به ميان آمده  راجع به تشكيل كنفرانس اعضا كه هر سال 7و6در مواد 

اين كنوانسيون همانند تمامي مقررات زيست محيطي ، قيد اقدامات پيشگيرانه و حفاظتي ، دو جنبه .است
پيشگيري از نابودي و حفاظت موثر را مرود توجه قرار داده و در صورت بروز خطرات تخريب ، به امر احياء 

كنوانسيون رامسر به كمك قانون گذاري ملي بر وضع قوانين حمايتي به منظور .است موثر ازتاالب ها پرداخته
حفظت موثر از تاالب ها كه با اجراي اقداماتي شامل ايجاد فهرست هاي ملي تاالب، انجام تحقيقات مقتضي ، 

ت ، نظارت ، آموزش و تربيت متخصصين و ارتقا فرهنگ حفاظت از تاالب ها از طريق آموزش همگاني اس
  2.توجه بهتمامي موارد مذكور از جانب متعاهدين موردتعهد قرار گرفته است. تاكيد دارد 

  .كنوانسيون براي مدت نامحدود جهت امضا مفتوح خواهد بود
  

 »كنوانسيون حمايت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهان «قانون الحاق ايران به 
مجلس شوراي ملي رسيده است و به دولت اجازه  به تصويب 8/10/1353اين قانون طي ماده واحده اي در 

نوامبر  16الحاق و تسليم اسناد مربوط به كنوانسيون حمايت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهان كه در تاريخ 
ماده است را  38به تصويب هفدهمين اجالسيه كنفرانس عمومي يونسكو رسيده و مشتمل بر يك مقدمه و  1972

  .داده است
هنگي و طبيعي بر اثر عوامل عادي و تحول زندگي اجتماعي و اقتصادي و در معرض تهدي تخريب ميراث فر

قرار گرفتن ان و اينكه ويراني و انهدام هر قسمت از اين ميراث موجب فقر شديد ميراث همهملل جهان مي 
نابع اقتصادي ، گرددو اينكه حمايت از اين ميراث در سطح ملي غالبا به علت كثرت وسايل مورد نياز و كمبود م

علمي و فني كشوري ، كافي نيست و باتوجه به اينكه در مقابل وسعت و وخامت خطرات جديدي كه اين اموال 
راتهديد مي كند الزم است كه جامعه بين المللي با بذل كمك جمعي د رامر حمايت ازاين ميراث شركت 

 "ميراث طبيعي  "كنوانسيون  2در ماده  3.باشدجويد، از جمله توجهات و انگيزههاي انعقاد اين كنوانسيون مي 
                                                            

  2ماده .  1
 1377واحد تهران ، مژگان نامداري ، كنوانسيون رامسر ، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي  2
 به مقدمه كنونسيون رجوع شود 3
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به موجب اين كنوانسيون هر يك از دولتهاي عضو مي پذيرد كه تعهد . تعريف شده و موارد آن ذكر مي گردد
و انتقال آن  21و1تشخيص، حمايت ، حفاظت و شناساندن ميراث فرهنگي واقع در قلمرو خود ، مذكور در مواد 

اول وظيفه همان دولت است و براي نيل به اين هدف دولت مذكور باتوسل به  بهنسل هاي آينده در وهله
جداكثر امكانات موجود خود و نيز در صورت اقتضا از طريق جلب مساعدت و همكاري هاي بين المللي به ويژه 

  )4ماده .(كمك هاي مالي ، هنري ، علمي و فني بذل مساعي خواهد كرد
ور تامين اهداف كنوانسيون در قلمرو خود سياست كلي اتخاذ مي نمايد و همچنين هر يك از دول عضو به منظ

در صورتيكه سازماني خاص بدين منظور وجودندارد آنرا ايجاد مي كند و مطالعات و تحقيقات علمي و فني 
ملي همچنين به تدابير قضايي،علمي ، اداري و مالي و نيز تسهيل ايجاد ياتوسعه مراكز .مربوط را توسعه مي بخشد

  2.يا منطقه اي كار آموزي در زمينه اهداف كنوانسيون مي پردازد
به موجب اين كنوانسيون كميته اي بين الدولي براي حمايت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهان ايجاد مي گردد به 

 دولت عضو مي باشد كه مسايل 15كه بخشي از سازمان يونسكو مي باشد و كرمب از »كميته ميراث جهاني«نام 
هريك از دولتهاي متعاهد در حد . ، درموادي از كنوانسيون تشريح شده است...مربوط به تشكيل ، انتخاب و 

امكان فهرستي از كليه اموال ميراث فرهنگي و طبيعي خود را كه درخور ثبت هستند پيش بيني و به كميته ميراث 
  3.جهاني تسليم مي كند

« يعي جهان كه داراي اهميت استثنايي هستند صندوقي به نام همچنين بريا حمايت از ميراث فرهنگي و طب
هر دولت عضو كنوانسيون مي تواند براي حفظ قسمتي از ميراث  4.تاسيس گرديده است» صندوق ميراث جهاني 

اين .فرهنگي و طبيعي واقع در قلمرو خود كه داراي ارزش استثنايي جهاني است تقاضاي كمك بين المللي نمايد
الزم االجرا گرديده و دبيرخانه اش در پاريس و امين اسناد آن سازمان  1975دسامبر  17در تاريخ  كنوانسيون

براي ميراث فرهنگي و "سازمان ميراث فرهنگي كشور"يونسكو مي باشد و مرجع ملي كنوانسيون در ايران 
  )كنوانسيون 19ماده .( براي ميراث طبيعي مي باشد "سازمان حفاظت محيط زيست "

                                                            
 .كنوانسيون ، ميراث فرهنگي و طبيعي را تعريف كرده و موارد آن را بر مي شمارد 2و  1 مواد 1
 كنوانسيون  5ماده  2
   13و12و11و10و9و8مواد . 3
  16و15مواد .  4
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» كنوانسيون تاسيس سازمان حفظ نباتات مديترانه اي و اروپايي« ون الحاق ايران به قان
 1)اصالح شده(

قانون مذكور مشتمل برماده واحدهاي است كه به دولت ايران اجازه مي دهد به كنوانسيون تاسيس سازمان حفظ 
 1962مه  9و 1955آوريل  27خ هاي منعقد و در تاري 1951آوريل  18نباتات مديترانه اي واروپايي كه در تاريخ 

اصالح گرديده است، ملحق شود و اساسنامه اين سازمان را به موقع اجرا  1973سپتامبر  19و  1968سپتامبر  18و 
  .به تصويب مجلس شوراي ملي ايران رسيده است 14/11/1354قانون مذكور در .گذارد

  .فهرست مي باشد 2 ماده ، سه جدول و 23كنوانسيون مزبور شامل يك مقدمه ، 
اين كنوانسيون هدف خود را تمايل به ادامه و توسعه خدماتي كه قبال توسط كميته بين المللي مبارزه با سوس 

انجام مي گرفته ، ابراز داشته و بر اهميت همكاري »گروه كار اروپايي مامور مبارزه با آلودگي گياهي « كلرادوو 
  2.و گسترش آفات و بيماري هاي نباتي تاكيد مي ورزد بين المللي در زمينه جلوگيري از ورود

سازمان مزبور متشكل از شورا كه شامل دول عضو است ،دبيرخانه ، گروه . مقر اين سازمان در پاريس است 
تعهد اصلي دول عضو به موجب كنوانسيون در اين  3مميزي و حسابداري و ايادي فني و كميته اجرايي مي باشد

اطالعاتي را كه ممكن است سازمان در جهت انجام وظايف خود منطقا از آنها درخواست  است كه تا حدامكان
كنوانسيون آمده  3عضويت دولت ها در سازمان برمبناي شرايطي است كه در ماده 4.نمايد تهيه و تسليم كنند

  5.سال عضويت با دادن اطالعيه مي تواند از ان كناره گيري نمايد 2است هر دولت عضو پس از 
 2كنوانسيون مربوط به سهم بندي كمك هاي ساليانه دول عضو سازمان سات جدول شماره  1جدول شماره 

شامل فهرست دول  3مربوط به فهرست آفات و بيماري هاي قابل توجه خاص سازمان است و جدول شماره 
  .ده استاز آنها براي الحاق به كنوانسيون دعوت ش 1951اروپايي و مديترانه اي است كه درسال 

                                                            
  484موسوي، پيشين؛ ص - 1
 .به مقدمه كنوانسيون رجوع شود 2
 كنوانسيون  16و15و9و4مواد .  3
 .6ماده . 4
  22ماده . 5



  )    وضعيت حاد درياچه اروميه از نظر حقوق محيط زيستموردي بررسي با (        )1391(ويژه نامه حقوق محيط زيست  
 

47 

www.azyasa.wordpress.com                                                                azyasa@gmail.com 
 انجمن حقوقي آذياسا

كنوانسيون تجارت بين المللي گونه هاي گياهان و جانوران وحشي در «قانون الحاق ايران به 
 »معرض انقراض

اين قانون به صورت ماده واحده اي است كه اجازه تسليم اسناد مربوط را به دولت ايران براي پيوستن به 
كه در معرض نابودي قرار دارند مي  كنوانسيون تجارت بين المللي گونه هاي گياهان و جانوران وحشي

كنوانسيون مزبور شامل يك .بهتصويب مجلس شوراي ملي رسيده است 16/4/1355قانون مذكور در تاريخ .دهد
در واشنگتن به امضا )1351اسفند  12(1973ماده سه ضميمه مي باشد كه در تاريخ سوم مارس  25مقدمه و 

  .رسيده است
ي با گونه هاي متنوع و زيباي خود به عنوان جزء غيرقابل جانشيني از سيستم توجه به حيوانات و گياهان وحش

هاي مختلف طبيعي كره زمين كه بايد براي نسل هاي حاضر و آيندهحفظ ونگهداري شود ونيز آگاهي داشتن به 
رحي و ارزش روز افزون حيوانات و گياهان وحشي از جنبه هاي زيبايي، علمي ، فرهنگي، هنري ، اقتصادي و تف

اينكه افراد و دولت ها بايد بهترين حاميان و حافظان گياهان و جانوران وحشي باشند و نيز اصل همكاري بين 
المللي براي حفظ برخي از گونه هاي مذكور عليه بهره برداري هاي بي رويه از طريق تجارت بين المللي كه 

اصول كلي كنوانسيون  1.ت كنوانسيون مزبور استمهمترين اهداف ،انگيزهها و توجها امري حياتي و الزم است ،
سامل كليه گونه هايي  1ضميمه .مبتني بر اين است كه طي سه ضميمه ، اينگونه ها به سه قسمت  تقسيممي شوند

تجارت . است كه در معرض نابودي بوده و ميتوان در حال و آينده با چگونگي تجارت ، در آنها تاثير گذارد 
ز مقررات شديد تبعيت كند تا بقا آنها بيش از اين در معرض خسر نيافتد و تنها د رموارد اين گونه ها بايد ا
  .استثنايي مجاز باشد

اول ، كليه گونه هاي است كه فعال در معرض خطر انقراض نسل نمي باشند : شامل دو دسته مي شوند 2ضميمه 
گونه ها تحت مقررات خاص شديد  ولي ممكن است دچار اين خطر بشوند مگر آنكه تجارت د رانواع اين

دسته دوم گونه هاي .انجام شود تا از بهره برداري هايي كه بقاي آنها را به مخاطره مي اندازد جلوگيري شود
ديگري هستند كه بايد تابع مقررات خاصي باشند تا انواع گونه هاي مذكور در دستهاول فرعي به نحو موثري 

گونه هايي است كه هريك از طرف هاي اين كنوانسيون در محدوده ضميمه سوم شامل تمام  2.كنترل شود
صالحيت قانوني خويش به منظور جلوگيري يا محدود كردن بهره برداري از آنها گونه ها را نام مي برد كه از 

                                                            
 .مه كنوانسيون رجوع شودمقد.  1
  2ماده .  2
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ضمنا طرف ها نبايد جز به موجب مقررات كنوانسيون . نظر كنترل تجارت نياز به همكاري طرف هاي ديگر دارد
  1.را بدهند 3و1و2اجازه تجارت انواع گونه هاي مذكور د رضمائم حاضر 

در مواد مختلف كنوانسيون مقررات دقيق تر مربوط به هر ضميمه و وظايف و تعهداتي را كه مقام دوست صادر 
كنوانسيون در خصوص صدور پروانه گواهينامه هاي مربوط  7و  6كننده اين گونه ها دارند ، بيان مي شود مواد 

دولت هاي طرف معاهده اقداماتي نيز بايد انجام . نيزمعافيت هايي كه در برخي زمينه ا وجوددارد مي باشندو 
دهند كه از جمله ايجاد مقررات مربوط به كنوانسيون و جلوگيري از تجارت گونه هايي است كه خالف 

را قابل ماجزات دانسته و همكاري در اين راستا بايدتجارت يا مالكيت اين گونه ها .مقررات كنوانسيون مي باشد
  .هاي الزم براي مصادر و عودت اين گونه هارا به كشور انجام دهند

عالوه بر اقدامات مذكور هر دولت طرف معاهده مي تواند هرگاه ضروري بداند تصميماتي را براي جبران 
وجود مي آيد اتخاد خساراتي كه در نتيجه مصادره يك نوع تجارت شده بر خالف مقررات كنوانسيون به 

  3.كنوانسيون حاضر به طور نامحدود براي الحاق دولت ها مفتوح خواهد بود2.نمايد
  

كنوانسيون منطقه اي كويت براي همكاري درباره حمايت و توسعه محيط «قانون مربوط به 
پروتكل مربوط به مبارزه با آلودگي « و » زيست دريايي و نواحي ساحلي در برابر آلودگي 

  »از نفت و ساير مواد مضره در موارد اضطراري  ناشي
اين قانون كه ابتدا به صورت اليحه قانوني توسط دولت وقت به شوراي انقالب ارائه گرديده بوددر جلسه مورخ 

كنوانسيون منطقه اي « به موجب اين ماده واحده همزمان .به صورت ماده واحده اي به تصويب رسيد 21/9/1358
و نيز م » درباره حمايت و توسعه محيط زيست دريايي و نواحي ساحلي در برابر آلودگي كويت براي همكاري

به تصويب دولت ايران » پروتكل مربوط به مبارزه با آلودگيناشي از نفت و ساير مواد مضره در موارد اضطراري 
ل به بررسي اجمالي در ذي.رسيد و به وزارت امور خارجه اجازه انجام تشريفات تسليم اسناد تصويب داده شد

  :هردوپرداخته ميشود

                                                            
  2ماده  4و  3بندهاي .  1
  .در خصوص تجارت با دول غير عضو است 10ضمنا ماده .كنوانسيون رجوع شود 8براي اطالعات بيشتر از وظايف دول عضو به ماده .  2
 21ماده  3
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كنوانسيون منطقه اي كويت براي همكاري درباره حمايت و توسعه محيط زيست دريايي و 
  نواحي ساحلي در برابر آلودگي

در كويت منعقد گرديده است كشورهاي  1978آوريل  24ماده مي باشد كه در تاريخ  30اين كنوانسيون شامل 
بحرين،ايران ، عراق ، كويت ، عمان ، قط ،عربستان، و امارات متحده عربي با : رتند از عضو اين كنوانسيون عبا

توجه به آلودگي محيط زيست دريايي منطقه مشترك بين هشت كشور مذكور به نفت و ساير مواد مضره يا 
ين مواد و سمي ناشي از فعاليت انسان در خشكي يا دريا به ويژه از طريق تخليه بي رويه و بدون نظارت ا

ايجادخطر روز افزون براي  حيات دريايي و شيالت و سالمت انسان و استفاده تفريحي از سواحل وساير 
تسهيالت رفاهي ونيز باتوجه به خصوصيات ويژه هيدروگرافيكي و محيط زيستي منطقه و آسيب پذيري خاص 

ه فعاليت هاي مربوط به توسعه آننسبت به آلودگي ، همچنين با آگاهي از ضرورت حصول اطمينان از اينك
شهرها و روستاها و توسعه صنعت حتي االمكان به منابع دريايي و تاسيسات سواحل ومنابع زنده از جمله سالمت 
انسان لطمه واردنسازد همچنين با وقوف بر لزوم اتخاذ يك روش مديريت جامع براي استفاده از محيط زيست 

نظيم دقيق يك برنامه پژوهشي و مراقبت و ارزيابي درخصوص آلودگي منطقه مذكور ونيز توجه به نياز به ت
منطقه و اهميت همكاري و هماهنگي اقدامات حفاظتي زيست محيطي در جهت منافع كليه طرف ها ونسل هاي 

  1.آينده طرف هاي اين كنوانسيون در خصوص مواد مندرج در ان موافقت مي كنند
داخلي » آلودگي دريايي«به موجب اين ماده منظور از . وط  مي باشدكنوانسيون در خصوص تعاريف مرب 1ماده 

كردن مواد يا انرژي در محيط زيست دريايا به وسيله آن به طور مستقيم ياغير مستقيم مي باشد كه اثرات زيان 
يگيري بخش مانند آسيب بهمنابع زنده و خطر بريا سالمت انسان وايجاد مانع در فعاليت هاي دريايي از جمله ماه

و لطمه به كيفيت از لحاظ استفاده از آب دريا و كاهش وسايل رفاهي به بار آورد يا احتمال ايجاد اينگونه 
و  "دبيرخانه "، "سازمان " "مراجع ملي  "دراين ماده همچنين به تعاريف واژه هاي .خطرات را در بر داشته باشد

  .پرداخته است "طرح عملياتي "
هدات عمومي طرف ها مي پردازد به موجب اين ماده دولت هاي متعاهد منفردا و يا كنوانسيون به تع 3ماده 

مشتركا كليه اقدامات الزم را طبق اينكنوانسيون و پروتكل هاي الزم االجرايي كه در ان عضويت دارندبراي 
و ساير مواد جلوگيري و يا كاستن از آلودگي محيط زيست در منطقه دريايي و مبارزه با آلودگي ناشي از نفت 

                                                            
 .به مقدمه كنوانسوين رجوع شود 1
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مضره درموارد اضطراري كه همراه با كنوانسيون براي امضا مفتوح است دولت هاي متعاهد در تنظيم پروتكل 
  1.هاي الزم ديگر همكاري خواهند نمود

همچنين دولتهاي متعاهد ضوابط و قوانين و مقررات ملي مورد لزوم را وضع كرده و سياست هاي ملي ونيز 
  .بوط تعيين مي نمايندمرجعي را براي امور مر

دولتهايمتعاهد همچني متعهد مي شوند كه در راستاي اهداف كنوانسوين با سازمان هاي صالحيت دار بين المللي 
  2.ومنطقه اي همكاري نموده و يكديگر را درانجام تعهدات خود مساعدت كنند

اين تعهدات از جمله در .رندعالوه بر اينتعهدات كلي وعمومي دولتهاي متعاهد تعهدات خاص ديگري نيز دا
خصوص انجام كليه اقدامات در چارچوب مقررات كنوانسيون وموازين بين المللي براي جلوگيري از آلودگي و 
كاهش آن ومبارزه با آلودگي در منطقه دريايي از تخليه عمدي يا تصادفي موادي كه از كشتي ها ناشي مي 

  3. شوند معمول خواهند داشت
تعاهد تعهد مي كنند كه براي جلوگيري از آلودگي و كاهش آن ، در خصوص تخليه مواد همچني دولتهاي م

  4.زايد و ساير مواد كشتي ها و وسايل نقليه اقدامات مناسب را معمول دارند
دولتهاي متعاهد همچنين متعهد مي شوند كه كليه اقدامات الزم را براي جلوگيري وكاستن از آلودگي ناشي از 

هره برداري د ربستر درياي سرزميني و زير بستر ان و فالت قاره و نيز آلودگي ناشي از ساير اكتشافات و ب
و نهايتا د رخصوص همكاري براي مقابله ) نظير احياي اراضي و اليروبي هايي مربوط ساحلي ( فعاليتهاي انسان 

  .با موارد اضطراري آلودگي مي باشد
در خصوص انجام كليه فعاليت هاي برنامه ريزي كه متضمن همكاري علمي و فني ، ارزيابي محيط زيست 

باشند ، انجام كمك هاي فني و غيره و سرانجام تدوين مقررات درخصوص مسئوليتهاي  اجراي پروژهها مي
مدني و جبران خسارت ناشي از آلودگي ها و نيز نقض مقررات كنوانسيون و پروتكل هاي آن از ديگر زمينه 

  5.هاي متعاهد مي باشد هاي قبول تعهدات دولت

                                                            
  3به بندهاي الف و ب ماده  1
  3ماده به بند ه  2
   4به ماده  3
  5ماده . 4
  13و12و11و10مواد .  5
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به موجب ماده  كنوانسيون يك سازمان منطقه اي براي حمايت از محيط زيست دريايي تاسيس ميگردد كه 
  .شامل يك شورا يك دبيرخانه و يك كميسيون قضايي براي حل اختالف مي باشد

ويت و مرجع ملي در ايران و مرجع نگهدارنده اسناد دولت ك 1979تاريخ الزم االجرا شدن كنوانسيون اول ژوئيه 
  1.سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد

  
  قانون ادامه عضويت در صندوق برنامه محيط زيست ملل متحد            

طبق اين ماده . به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است 15/10/1362اين قانون طي ماده در تاريخ «
المللي  حيط زيست اجازه مي دهد كه عضويت مجامع بينمجلس شوراي اسالمي به وزارت خارجي و سازمان م

الزم به .ازجمله عضويت صندوق مذكور را كماكان پذيرفته و حق عضويت آن را طبق مقررات پرداخت نمايد
يكي از كارگزاريها و برنامه هاي وابسته به  UNEP(2. يونپ( توضيح است كه برنامه محيط زيست ملل متحد

برنامه مذكور از ملزومات و تبعات  متحد مي باشد و مشاركت و عضويت در مجمع عمومي سازمان ملل 
عضويت در سازمان ملل متحد مي باشد و صندوق محيط زيست ملل متحد هم يكي از اركان برنامه  مذكور مي 

مجمع عمومي . باشد در محيط زيست از طريق عضويت و سهيم شدن در صندوق محيط زيست انجام مي گيرد
استكهلم كه منجر به تصويب اعالميه محيط 1972در پي كنفرانس زوئن  1972دسامبر  15ل متحد درسازمان مل

ايجاد برنامه محيط زيست ملل متحد را تصويب  XXVII) 2997(طي قطعنامه شماره) بيانيه اصولي(زيست بشر 
 .    كرد

بشر براي برخورداري از  حفظ محيط زيست بشر و تضمين حقوق)يونپ(از اهداف محيط زيست ملل متحد     
المللي و منطقه اي و توسعه قوانين  محيط زيست سالم و تشويق و ترغيب فعاليتهاي زيست محيطي در سطوح  بين

 .    المللي به منظور كنترل آلودگي و تخريب محيط زيست ناشي از فعاليت هاي بشري مي باشد معاهدات بين

 : ركن تشكيل گرديده است از چند) يونپ(برنامه محيط زيست ملل متحد 

 مجمع عمومي كه متشكل از تمام كشورهاي عضو برنامه است،  .1

                                                            
، جلد دوم، تهران، سازمان حفاظت محيط زيست، مجموعه قوانين و مقررات حفاظت محيط زيستدفتر حقوقي و امور مجلس، - 1

  .كنوانسيون رجوع شود 30همچنين به ماده . 175، ص 1379
2 ‐United Nations Environment programme. 
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سال به عضويت اين 4كشور عضو هستند كه به مدت  58شوراي حكام مركب از نمايندگان رسمي  .2
شورا در مي آيند و تعيين اولويت برنامه هاي محيط زيست، بازنگري شرايط زيست محيطي از وظايف 

 باشد،  اين شورا مي 

شوراي هماهنگ كننده محيط زيست كه از روساي كارگزاري هاي ملل متحد، صندوق محيط زيست  .3
 ملل متحد و دبيرخانه مي باشد، 

  صندوق محيط زيست ملل متحد كه پشتيباني مالي  فعاليتها و برنامه هاي محيط زيست را برعهده دارد،  .4
.  حيط زيست و رياست دبيرخانه را برعهده داردمدير اجرايي كه هماهنگي و مديريت امور برنامه م .5

مرجع ملي و دستگاه دولتي مسئول برنامه محيط زيست ملل .محل دبيرخانه درنايروبي در كنيا مي باشد
           1.»در ايران سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد) يونپ(متحد 

  
ب هاي مهم بين المللي به پروتكل اصالحي كنوانسيون مربوط به تاال«قانون الحاق ايران به 

  »ويژه تاالب هاي زيستگاه پرندگان آبزي
در مجلس شوراي اسالمي تصويب و به  14/3/1364اين قانون مشتمل بر ماده واحده اي است كه در تاريخ 

اين پروتكل اصالحي شامل .را داده است 1971دولت اجازه الحاق كردن به پروتكل اصالحي كنوانسيون رامسر
درمقرسازمان يونسكو در پاريس براي 1982ماده اي ميباشد كه از تاريخ سوم دسامبر  12ك ضميمهماده و ي7

  .                    امضا مفتوح بوده است
با توجه و به منظور اجراي موثر كنوانسيون رامسر و نيز ضرورت افزايش تعداد طرفها و اينكه افزودن زبانها معتبر 

لت ها در كنوانسيون مي شود و نهايتا اينكه چون در متن كنوانسيون آئين موجب تسهيل شركت گسترده دو
                                                                                  2.اصالحي آن ملحوظ نگرديده اين اصالحيه و مورد قبول قرارگرفته است

مكرر بين مواد  10ي كنوانسيون ماده اي تحت عنوان ماده در راستاي هدف اخيرالذكر يعني  آئين اصالح
  3.كند اضافه مي گردد كه چگونگي آئين اصالح كنوانسيون را تبيين مي11و10

                                                            
  492موسوي، پيشين، ص - 1
  .به مقدمه پروتكل اصالحيه رجوع شود- 2
  پروتكل  1ماده  - 3
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در صورت هر گونه تباين متن انگليسي معتبر «كنوانسيون عبارت  12در رابطه با زيان معتبر معاهده، متعاقب ماده 
گنجانده كه بنابراين متن » كليه متون متساويا معتبر خواهند بود«عبارت  حذف گرديده و در جاي آن» خواهد بود

  1.فرانسه آن نيز همان اعتبار را خواهد داشت
در ضميمه پروتكل كه شامل دوازده ماده .پروتكل شرايط الحاق طرفهاي متعاهد مشخص شده است 5در ماده 

كنوانسيون نامحدود است و براي امضاء نيز به  مدت اعتبار اين.است كه براي مطالعه بيشتر به آن رجوع كرد
      2.مدت نامحدود مفتوح خواهد بود

  
ادامه عضويت دولت جمهوري اسالمي ايران در سازمان منطقه اي حفاظت محيط زيست 

  » دريايي
به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است و  14/9/1366اين قانون مشتمل بر ماده واحده اي كه در تاريخ 

موجب ان به دولت جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي شود تا به عضويت خود در سازمان منطقه اي به 
كنوانسيون  منطقه اي كويت براي همكاري درباره حمايت و «حفاظت محيط زيست دريايي كه به موجب 

آن را پرداخت  ادامه داد و سهميه ساالنه» 1978آوريل  24مورخ »  «توسعه محيط زيست دريايي از آلودگي
  .نمايد

المللي گونه هاي گياهان و جانوران وحشي در معرض  كنوانسيون تجارت بين« 11اصالح ماده 
  انقراض توسط دولت جمهوري اسالمي ايران                                                          

به ) قبل از انقالب(  1355تيرماه  16و 15در تاريخ ) CITES(همان گونه كه بيشتر ذكر شد كنوانسيون مذكور
قانون اصالح ماده . ماده و سه ضميمه است25ترتيب به تصويب مجالس شوراي ملي و سنا رسيده بود كه شامل 

به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد كه در  29/2/1367كنوانسيون مورد نظر، به صورت ماده واحده اي  11
المللي جانوران و گياهان وحشي در معرض  كنوانسيون تجارت بين 11ماده 3خصوص اصالح قسمت الف بند 

  .انقراض است و به دولت اجازه تسليم سند قبولي نسبت به آن داده مي شود
وضع مقررات كه به موجب آنها    اختياراتي به دبيرخانه جهت آنها اختياراتي به دبيرخانه «: به اين ترتيب بود

تفويض «اصالح  مذبور بدين ترتيب است كه بعد از ترتيب . »خواهد شد جهت انجام وظايف محوله تفويض
درپي تصويب قانون فوق را جهت اجرا به نخست .اضافه مي شود» و تسهيل مقررات مالي«عبارت » خواهد شد 

                                                            
  پروتكل  7و  2مواد  - 1
  .ضميمه اصالحيه مراجعه شود 11و  9به مواد - 2
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كنوانسيون  11ماده  3قسمت الف بند .( وزير و وي به سازمان حفاظت محيط زيست جهت اجرا ابالغ مي كند
  )مزبور
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 1محيط زيست و حقوق بشر 

 پارسا، علي رضا

  
 : چكيده

كشورها را   توان زيست محيطي ايجاد كرد؟چگونه مي  توان براي اجراي مؤثر معاهدات هايي مي مكانيزم  چه نوع
اگر در اجراي   ملزم به حفاظت جدي از محيط زيست، براي انسان امروز و نسلهاي آينده كرد به نحوي كه

شوند؟به چه ترتيبي   ر يا تعهدات خود را نقض كنند،مجبور به پرداخت خسارات سنگينوظايف خود قصو
 جلوگيري از نابودي محيط زيست به وجود آورد؟  توان عاملي بازدارنده براي مي

روندهاي   محيط زيست و حقوق بشر جستجو كرد چرا كه  ها را شايد بتوان در رابطهء ميان پاسخ اين پرسش
نياز به حفاظت و   الملل،عالوه بر آگاهي گسترده درباره حقوق بين  گيري اي در حال شكلموجود در رونده

اين دو و اهميت آنها در  نگهداري محيط زيست،و نيز ترغيب و حمايت از حقوق بشر،نمايانگر ارتباط نزديك
ري نسبت به محيط پذيري افزون يك حق بش امكان  در اين مقاله،اين رابطه،بويژه.باشد مي  قرن بيست و يكم

 .زيست به مجموعه قوانين حقوق بشر،مورد بررسي قرار خواهد گرفت

  
 بشري  به عنوان يك حق10»حق برخورداري محيط زيست شايسته«مباني-1

محيط زيست به وجود   برخورد با مسائلي كه از طريق نابودي تدريجي  اند براي برخي حقوقدانان پيشنهاد كرده
از محيط   هارچوب حقوق بشر،مبني بر حق برخورداريآيد،حق جديدي در چ مي

مندي از محيط زيست  حق بهره  كنند كه اين عده پيشنهاد مي.12، شناسايي شود11»امن«،و»سالم«،»شايسته«زيست
عناصري از »نسل سوم«حقوق.15محسوب شود 14»حقوق همبستگي«يا13»نسل سوم«سالم بايد يكي از حقوق

و از «كرد  اقدام»عليه كشور«توان آميزند و با استناد به اين حقوق،مي در هم ميرا »نسل دوم«و»نسل اول«حقوق
گيرد و در ضمن يك  حقوق،حق محيط زيست،توسعه،و صلح را دربرمي  اين.16شد»كشور خواستار اجراي آنها

را 17ن نسلهابرابري در درون هر نسل و در ميا  كند و بدين ترتيب مفاهيم حقوق بشر اضافه مي  عنصر زماني هم به
حقوق بشر موجود   ،به عنوان حقوقي نو،نه جايگزين»همبستگي«يا »نسل سوم«حقوق پيشنهادي.نمايد روشنتر مي

                                                            
  : آن در لينک ذيل قابل دانلود می باشد PDFمقاله کامل و  ١

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/98526 
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آن وابسته است بلكه شناسايي اين حقوق،بمنزلهء پاسخي است كه جامعه   شود و نه به در جامعه جهاني مي
 .داند مي  متغير،مناسب المللي در برخورد با نيازها و اوضاع و احوال متحول و بين

 «حق محيط زيست«فلسفه وجودي و ماهيت)الف

مندي از  داير بر بهره  نابودي تدريجي محيط زيست،ايجاد حقي بشري  بحراني بودن وضعيت ايجاد شده بواسطه
اي از  المللي بر طيف گسترده بين  اين حق در قويترين شكل خود،نظارت.18كند مي  محيط زيست سالم را ايجاب

مرزي اين فعاليتها  بخشد و پا را از آثار صرفا برون محيطي داخلي هر كشور را مشروعيت مي  سياستهاي زيست
كميته حقوق   مدعيان خصوصي به نهادهاي حقوق بشر همچون  تواند همچنين دسترسي اين حق مي.نهد فراتر مي

در دادگاههاي داخلي بايد   ق و خساراتي كهحقوق بشر را مجاز سازد و بر حقو  بشر سازمان ملل يا ديوان اروپايي
اينكه مسائل داخل مرزهاي آنان تنها و تنها   بدين ترتيب،آزادي كشورها در ادعاي.مدنظر قرار گيرد تأثير گذارد

 .19گردد صالحيت داخلي است به شدت محدود مي  بحث

ي،و نيز همكاري بين بخش دولتي و الملل از آنجا كه وجود يك محيط زيست سالم، مستلزم اقدامات دولتي و بين
برخورداري از محيط زيست سالم و شايسته در   نتيجتا اعتقاد بر اين است كه شناسايي حق:است  بخش خصوصي

رآكتور اتمي چرنوبيل، به آتش   يونيون كار بايد،ذوب شدن  انفجار كارخانهء شيميايي  نگاهي به فجايعي همچون
سابقهء محيط زيست را روشنتر  اضطراري بي  وضعيت...فارس و خليج  كشيده شدن صدها چاه نفت در جنگ

 .كند مي

مندي  تدريجي محيط زيست، ايجاد حقي بشري داير بر بهره  ايجاد شده به واسطهء نابودي  بحراني بودن وضعيت
 .كند شايسته،سالم و امن را ايجاب مي  از محيط زيست

همچنين .20چنين اقدامات و همكاريهاي به دست خواهد داد  بالمللي،چهارچوب الزم را براي ترغي سطح بين
اين تضمين .اقامه دعوي است  بايد در نظر داشت كه الزمهء استيفاي مؤثر حق محيط زيست،ايجاد حق فردي

  گيري در خصوص تأثيرات زيست محيطي،حق دستيابي به حق مشاركت در مراحل تصميم  شكلي،مستلزم
 .21 مؤثر است  مراجع اداري و قضايي،و داشتن يك نظام اجرايي  دسترسي به اطالعات مناسب و بموقع،حق

رساني به مردم در خصوصي تصميمات  مشاركت آنان،و وظيفه اطالع  لزوم دخالت شهروندان،فراهم آمدن امكان
نه،منشور براي نمو.شناخته شده است  المللي به رسميت مربوط به محيط زيست، هم اكنون در بسياري از اسناد بين

آن درباره حفظ و  ،موافقتنامه آسه23 زيست محيطي  ،دستورالعمل جامعهء اروپا درباره ارزيابي22 طبيعت  جهاني
ملل متحد درباره ارزيابي آثار زيست محيطي در چهارچوب   ،كنوانسيون24 نگهداري طبيعت و منابع طبيعي
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اما اين حقوق مشكالتي نيز .است  رساني ائف اطالعحقوق بشر همگي مؤيد وظ  ،و كنوانسيون اروپايي25 فرامرزي
براي تأثيرگذاري بهينه،حق داشتن اطالعات بايد . آورد گيرندگان پيش مي حيطه وظائف تصميم  در خصوص

المللي  ماهوي بين  در نتيجه،به مقررات.برند دربرگيرد سر مي  افرادي را هم كه خارج از مرزهاي كشور خاصي به
چنين مقرراتي از طريق ايجاد يك .اطالعات و مشاركت سياسي تمام افراد متأثر نياز است  براي تضمين گسترش

 .گردد مي  شناخته شده نسبت به محيط زيست،تسهيل  حق

 مشكل تعريف)ب

برخورداري از محيط زيست سالم وجود دارد شايد مهمترين   از ميان موانع بسياري كه بر سر راه ايجاد حق
حق   براي نمونه،چه نوع محيط زيستي در اين.آن است  ريف دقيق عباراتمشكل،دشوار بودن تع

را در » امن«،و»سالم«،»شايسته«حق،اوصافي همچون  هاي متفاوت اين پردازي گيرد؟عبارت مي جاي
سالمتي او را به خطر   محافظت در برابر سموم شناختهء دست بشر كه  پيشنهادهاي ديگر،شامل حق.گيرد برمي
بينانه،كمتر از يك محيط  واقع  اما از آنجا كه يك محيط زيست سالم و شايسته،با نگرشي.26باشد ياندازد م مي

توان اتخاذ كرد اين است كه معياري اتخاذ شود كه  زيست كامال تميز و پاكيزه است،رويكرد ديگري كه مي
  مل حيوانان و گياهانحد اقل الزم براي زندگي سالم باشد؛ولي در هر صورت،اكوسيستمي شا  نمايانگر يك

هدف غائي حق محيط زيست بايد حفظ حيات و سالمتي بشر و . 27.وحشي نيز بايد در اين مجموعه جاي گيرد
براي نسلهاي امروز و آينده را   طبيعي باشد و وظيفهء حفاظت از محيط زيست  همچنين حفاظت از محيط زيست

 .ايجاد نمايد

 ديدگاههاي مخالف)پ

پيشنهادي اتفاق نظر   در مورد عناصر حقوق.با مشكل مواجه است  جديد،به هر حال هميشه ايجاد يك حق بشري
تواند از ارزش حقوق  كنند كه تالش براي ايجاد حقوق متعدد جديد مي مي  وجود ندارد و برخي استدالل

وي براي حقوق بشر تواند عناصر ماه نمي  اند كه به هيچ وجه برخي نويسندگان بر اين عقيده  گرچه.موجود بكاهد
حفظ زندگي   حقوق بشر بايد براي:اند جديد تعيين كرد،اما به هر حال برخي از اين عناصر پذيرش عمومي يافته

بشر و حفظ و بهبود كيفيت و شرايط آن،حياتي باشد؛حقوق بشر بايد جهاني باشد و شامل تمامي ابناء بشر در 
بنا بر اين حقوق .حيات بشر ضروري باشد  حقوق بايد برايهاي متفاوت گردد؛اين  مناطق مختلف و با فرهنگ

بشر بايد اساسي و مستدام باشد و ماهيت آن با تغيير اوضاع و احوال و شرايط زماني تغيير نيابد و بايد ريشه در 
 .28باشد  واقعيت داشته باشد،نه اينكه صرفا قراردادي
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اي كه در بندهاي باال  ايسته به شكل گستردهمحيط زيست ش مندي از اكثر نويسندگان معتقدند حق بهره
برخالف حق حيات،يك حق ذاتي   كند كه اين حق دوپوئي استدالل مي.نيست  الملل آمد،بخشي از حقوق بين

گيرد و نيز فاقد هر  همچون حق سالمتي نشأت مي  بشر نيست و ماهيت آن از ديگر حقوق اقتصادي و اجتماعي
بنيادين به داشتن محيط   نيز،گرچه حقي30 جهاني محيط زيست و توسعه  ميسيونك.29 گونه مكانيزم اجرايي است

  شد و نتيجه اي را متذكر مي مقررات معاهده  كرد،فقدان سالمتي تمامي ابنا بشر را پيشنهاد مي  زيستي مناسب براي
ديدگاهي كه   ه چنيناند ك برخي ديگر خاطر نشان ساخته.است  گرفت كه اين حق هنوز كامال استقرار نيافته مي

جهان را ناديده انگارد و در   تواند منافع ديگر موجودات يا توازن اكولوژيك بشدت متمركز بر انسان است، مي
زيان كلي محيط زيست تمام   از حد از منابع طبيعي را ترغيب كند كه اين خود هب  برداري بيش نتيجه،بهره

 .31شود مي

براي . حق بشري نسبت به محيط زيست وجود دارد  ايجاد يكهاي موجهي در مخالفت با  استدالل
شود چنانچه به  مي  حقي كه اصطالحا حق محيط زيست ناميده)1: نمونه،پروفسور هندل بر اين عقيده است كه

رويهء )2حق ذاتي شكل گيرد؛  تواند به صورت يك تخطي از آن جايز نيست،نمي  اين معنا باشد كه هيچ نوع
  حق)4اين حق مبهم و كلي است و به مرحله اجرا رساندن آن دشوار است؛و )3كند؛ پشتيباني نمي  كشورها از آن

خواستار   وي.نمايد مزبور تمركز و توجه به ديگر اهداف حقوق بشر و مسائل زيست محيطي را منحرف مي
 .32 هاي حقوق بشر و محيط زيست جهاني است هماهنگي نظام

از ديگر مواد   توان در مورد بسياري اما اين انتقادات را مي.ر هندل معتبر استهاي پروفسو بسياري از استدالل
وانگهي .اند وارد ساخت شده  المللي پذيرفته اند و به موجب اسناد بين حقوق بشر هم كه در حال حاضر جا افتاده

فه خودداري از اين حق،وظي.كند شود ايجاد مي وظائفي فراتر از آنچه از دولت خواسته مي  حق محيط زيست
سازمانهاي  .كند زنند، بر افراد،سازمانها،و شركتها تحميل مي هايي را كه به محيط زيست صدمه مي فعاليت

المللي  نهادهاي مالي بين  براي نمونه.شوند از خطرات زيست محيطي اجتناب كنند المللي نيز مجبور مي بين
ممكن است صدمات زيست محيطي   هايي كه ر پروژهگذاري د شوند از سرمايه مجبور مي  همچون بانك جهاني

. شود ها الزامي مي محيطي در پيشنهاد پروژه  به بار آورند خودداري كنند؛احتماال ارزيابي آثار زيست
حق محيط   يابد و حقوق شكلي جديد ايجاد شود و پذيرش  سرانجام،الزم است حقوق شكلي موجود تحكيم

  .هد كردزيست به نيل به اين هدف كمك خوا
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 ها ها و قطعنامه اعالميه)الف  برخورداري از محيط زيست شايسته  المللي حق شناسايي بين-2

بشر حق بنيادي آزادي، برابري و شرايط «:دارد اعالم مي 1972  نخستين اصل اعالميهء استكهلم مورخ سال
دهد،داراست و بشر   اجازهكه كيفيت آن يك زندگي آبرومندانه و سالم را   زندگي مناسب در محيط زيستي

اين اعالميه رسما ».عهده دارد  مسئووليت جدي حفاظت و بهبود محيط زيست براي نسلهاي امروز و فردا را به
تواند تفسيري  كند كه اين اصل مي استدالل مي  سون.محيط زيست و حقوق بشر را آغاز كرد  بحث دربارهء رابطه

حق   اي صريحا به بخشد،اما بايد همچنين توجه داشت كه هيچ عهدنامهرا كه بر حقوق فردي تاكيد دارد تحكيم 
 .33 اشاره نكرده است  داشتن يك محيط زيست شايسته به اين شكل

را تقريبا به اتفاق آرا تصويب كرد اما در نبود رويهء كشوري و   مجمع عمومي سازمان ملل،اعالميهء استكهلم
مندي از  الملل عرفي است حق بهره بين  زمهء ايجاد يك قاعده حقوقكه ال( opinio juris )  عنصر معنوي عرف

آنان،و   لزوم دخالت شهروندان، فراهم آمدن امكان مشارتك  محيط زيست شايسته هنوز وارد مجموعهء حقوق
مربوط به محيط زيست، هم اكنون در بسياري از اسناد   مردم در خصوص تصميمات  رساني به وظيفهء اطالع

 .شده است  لي به رسميت شناختهالمل بين

طبيعي باشد و   حفاظت از محيط زيست  هدف غايي حق محيط زيست بايد حفظ حيات و سالمتي بشر و همچنين
 .را ايجاد نمايد  هاي امروز و آينده براي نسل  وظيفهء حفاظت از محيط زيست

را به عنوان   ي و دولتها،حق محيط زيستالملل با اين حال،بسياري از سازمانهاي بين.الملل عرفي نشده است بين
حقوق بشر،و شوراي   كنفرانس پارلماني اروپا درباره 1970در اوايل دههء .اند يك حق بشري شناسايي كرده

از محيط زيست سالم بايد به سطح   مندي بررسي اين موضوع پرداختند كه آيا حق بهره  اروپا هر يك جداگانه به
يونسكو دربارهء حقوق بشر نو يكي   سمپوزيوم 1980در دهه .بر سده يا نه شناخته شده  يك حقوق بشري

. اعالم كرد كه در آن موازنه اكولوژيك برقرار باشد  را حق داشتن يك محيط زيست سالم»همبستگي  حقوق«از
يك محيط زيست كال رضايت «سال بعد منشور آفريقايي حقوق بشر و حقوق ملتها حق تمامي مردم به داشتن

آمريكايي درباره حقوق   كميسيون كشورهاي 1988در سال .داشت  آنها را اعالم»ش و مناسب براي توسعهءبخ
  الحاقي به كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر را تصويب كرد كه شامل يك حق بنيادين  نويس پروتكل بشر پيش

الزم االجرا شدن   ه برايالبته اين پروتكل ك.بود»محيط زيست سالم  زندگي در يك«زيست محيطي مبني بر
 .34 است  اي برخوردار نشده عضو است هنوز از پذيرش گسترده 11نيازمند تصويب يا الحاق 



  )    وضعيت حاد درياچه اروميه از نظر حقوق محيط زيستموردي بررسي با (        )1391(ويژه نامه حقوق محيط زيست  
 

60 

www.azyasa.wordpress.com                                                                azyasa@gmail.com 
 انجمن حقوقي آذياسا

بشري داير بر داشتن   اي به تصويب رساند كه بر يك حق اروپا توصيه  مجمع پارلماني شوراي 1990در سپتامبر 
در اجالس  1991در اكتبر .أكيد داشتت»سالمتي و رشد كامل شخصيت بشري  مناسب براي«محيط زيست
  حق«نويس منشور حقوق و تعهدات زيست محيطي به تصويب رسيد كه جامعه اروپا در نروژ،پيش  متخصصان

فرد را به عنوان يك اصل بنيادين مقرر »و تندرستي  برخورداري از محيط زيست مناسب براي سالمتي
حق بشري «يك  اي تصويب كرد كه شناسايي ست اعالميهمحيط زي  هاي حقوق در همان سال اتحاديه.داشت مي

 .35نمود مي  را توصيه»محيط زيست

اطمينان از   نياز به حصول«اي مبني بر مجمع عمومي سازمان ملل در اجالس چهل و پنجم خود،قطعنامه
ري اعالميه عمومي با يادآو  مجمع.به تصويب رساند»براي تندرستي آنها  برخورداري افراد از محيط زيست سالم

هر فردي حق «المللي حقوق اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي اشعار داشت جهاني حقوقي بشر و منشور بين
اش و بهبود مدام شرايط زيست را  خود و خانواده  از سطح زندگي مناسب براي سالمتي و تندرستي  برخورداري

زيستي شايسته براي سالمتي و تندرستي مجمع عمومي اين امر را كه همه افراد حق دارند در محيط ...داراست
 36.»شناسد مي  خود زندگي كنند به رسميت

سازمان ملل در ريو   محيط زيست سالم و شايسته در جريان كنفرانس  شايد بزرگترين ضربه به ايجاد حق بشري
ل اول اعالميه اص.خود نگنجاند  حق داشتن محيط زيست مناسب را در سند نهايي  اعالميهء ريو شناسايي.وارد شد

  آنها حق دارند زندگي سالم و پرباري.ابنا بشر در مركز تالشهاي توسعه پايدار قرار دارند«:دارد صرفا اشعار مي
شده بود اين   در مقايسه با اعالميه استكهلم كه بيست سال پيش از آن تنظيم.»هماهنگ با طبيعت داشته باشند

 .دانستد عقب  توان به منزله گامي به عبارات را مي

 قانون اساسي كشورها)ب

محيط زيست عنوان   رشد در قوانين اساسي خود حقي نسبت به  بسياري كشورها اعم از توسعه يافته و در حال
 :دارد نحو زير مقرر مي  اساسي ايران وظيفه حفاظت از محيط زيست را به  اصل پنجاهم قانون.اند كرده

باشند،وظيفه   بعد بايد در آن حيات اجتماعي روبه رشدي داشته  يحفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلها»
آشكار را به عنوان تكليفي ملي   اصل،وظيفه حفظ و نگهداري محيط زيست  در اين.»گردد عموم تلقي مي

آيا افراد حقي نسبت به محيط زيست دارند يا خير مبهم مانده است؛بدين معنا كه حقي  گنجانده شده اما اينكه
اما بر نياز به حفظ محيط .مطرح نشده است  بني بر برخورداري از محيط زيستي سالم و شايسته در آنصريح م
بنا بر .است  كنوني و نسلهاي آينده محفوظ باشد،تاكيد شده  به نحوي كه در آن قابليت رشد براي نسلهاي  زيست
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خورداري از يك محيط زيست سالم بر  ،حق»حيات اجتماعي روبه رشد«اين شايد بتوان بطور ضمني و از عبارت
 .را استنباط كرد

 المللي و داخلي آراء مراجع بين)پ

بشر،اكراه   نياز به محيط زيستي سالم در چهارچوب حقوق  المللي از شناسايي رسمي مراجع حقوقي بين
مراجع،به  اين.كرد  اروپايي و كميسيون اروپايي حقوق بشر اشاره  توان به ديوان براي نمونه،مي.اند داشته
براي .اند كه در آنها خطرات زيست محيطي مستقيما با حقوق بشر مرتبط بوده است هايي رسيدگي كرده پرونده

، 37)در انگلستان(فرودگاههاي هيثرو و گتويك  پرونده راجع به آلودگي صوتي ناشي از فعاليت  نمونه،در سه
غير قابل تحمل   فشارهاي روحي و جسماني كميسيون تشخيص داد كه آلودگي صوتي بيش از حد،باعث ايجاد

با اين حال،با .را نقض كرده است)مندرج در كنوانسيون اروپا(ها خواهان شده و حق برخورداري از خانه و ملك
  تر از منافع كل اهميت المللي و اقتصاد انگلستان،اين تخلفات كم بودن فرودگاهها براي تجارت بين  توجه به حياتي

 .نمايد رأي داد كه توليد اين اصوات،كنوانسيون اروپا را نقض نمي  در نتيجه،كميسيون.ده شدجامعه تشخيص دا

،تاثير حفاظت از محيط زيست 38اروپايي حقوق بشر مطرح شد  در ديوان 1991در پروندهء ديگري كه در سال 
شده بود كه دولت قضيه از آنجا ناشي .بر حمايت از حقوق بشر در كنوانسيون اروپا مورد بحث قرار گرفت

نمود،مجوز خواهان مبني بر استخراج ماسه از ملك خود  قانوني كه از محيط زيست حمايت مي  سوئد،با استناد به
فردي مقايسه و   حقوق بشر،مجددا منافع كل جامعه را با منافع  ديوان،همچون كميسيون اروپايي.را لغو كرده بود

اي  از اهميت فزاينده«يوان اگرچه متذكر شد حفاظت از محيط زيستمقابله كرد با اين تفاوت كه در اينجا،د
 .خواهان را نقض كرده است  ،با اين حال رأي داد كه دولت سوئد حقوق»برخوردار است

ها همگي  خواهان. 39نظير در دادگاههاي فيليپين مطرح شد اي جالب و در نوع خود بي پرونده 1993در سال 
اند اقامه دعوا نموده بودند و ادعا  ز طرف خود و نسلهاي آينده كه هنوز به دنيا نيامدهصغير بودند و به نمايندگي ا

  ها حق اخير را با مفاهيم خواهان.باشد كردند داراي حق برخورداري از يك اكولوژي متعادل و سالم مي مي
قطع درخت در كشور و مجوز   هاي اعطاي مسئوليت بين نسلها ارتباط دادند و خواستار لغو تمامي موافقتنامه

  زدايي بيش از اندازه،باعث بزور فجايع جنگل  آنها معتقد بودند كه.مجوزهاي جديد شدند  جلوگيري از اعطاي
آب،و نابودي   اي همچون خشكسالي، سيل،كمبود آب،از بين رفتن خا،شور شدن زيست محيطي عديده

خوانده مبني بر اعطاي مجوز قطع   د كه اقداماتكردن آنها همچون ادعا مي .فرهنگهاي بومي فيليپين شده است
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  محيطي شده است و به قانون اساسي فيليپين كه  شركتهاي مختلف،باعث ايجاد اين فجايع زيست  درخت به
 :قوانين زير را دربردارد استناد نمودند

 تر امكانان،درآمد و ثروت و استفاده كارآمد از منابع طبيعي تقسيم منصفانه)الف

 از ثروت دريايي كشور حفاظت)ب

 كشور  حفاظت و ترويج ميراث فرهنگي و منابع)پ

 .با طبيعت  حمايت و پيشبرد حق ملت داير بر برخورداي از اكولوژي متعادل و سالم،هماهنگي)ث

هاي اعطاي مجوز، اعالميهء  خوانده از لغو اين موافقتنامه  كردند كه خودداري ها استدالل مي خواهان
زندگي   ق بنيادين آزادي،برابري و زندگي مناسب در محيط زيستي كه كيفيت آن يكبشر ح«:استكهلم

هاي امروز و  نسل  آبرومندانه و سالم را اجازه دهد داراست و مسئوليت جدي حفاظت و بهبود محيط زيست براي
 «.عهده دارد  فردا را به

  ظت از منافع بشري در داشتن يكقابل توجهي در حفا  تواند نقش حق برخورداري از محيط زيست امن مي
مغاير با . يكديگر پيوند دهد  هاي حقوق بشر و هوادار محيط زيست را به محيط زيست امن ايفا كند و جنبش

 .به نحو مندرج در قوانين ذيربط بوده است  سياستهاي عمومي زيست محيطي فيليپين

ه نشده است و اينكه موافقت با خواسته دعوا به منزله طرح دعوا ارائ  دادگاه بدوي با اين استدالل كه مبنايي براي
فيليپين رأي دادگاه بدوي را شكست و   ديوان عالي.قراردادهاست پرونده را رد كرد  معيوب و مخدوش ساختن

حق «  ديوان همچنين عنوان كرد كه.اند دعواي داشته  ها اهليت الزم را براي اقامه داشت كه خواهان  اعالم
از يك اكولوژي   نسبت به برخورداري)اند از آنها اقامه دعوي كرده  تمامي آنهايي كه به نمايدگيو (ها خواهان

،حفاظت و پيشبرد حق )ذيربط  به موجب اختيارات آن طبق قوانين(سالم،روشن و مسلم است و ظيفه خوانده
 .«باشد مزبور، مي

اند،ولي  رسميت شناخته  از محيط زيست را بهصريحا اهميت حفاظت   المللي بدين ترتيب،اگر چه دادگاههاي بين
تدريجي محيط زيست به خودي خود   از محيط زيست محدود است چرا كه نابودي  توانايي دولتها در حفاظت

بايد عموما با نقض ديگر حقوق بشر موجود پيوند   شود بلكه جداگانه براي اقامه دعوي محسوب نمي  يك دليل
 .خورده باشد

شناسد و در نتيجه امكان  نمي  اي اي كه مرز ملي و حتي منطقه مسئله  تدريجي محيط زيست گمان انهدام بي
 .المللي مورد بررسي بيشتر قرار گيرد بين  جداگانه نسبت به محيط زيست بايد در سطه  شناسايي يك حق
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 حقوق بشر و مركزيت انسان-3

از كشورها،بحث   محيط زيست سالم در بسياريحق برخورداري از   با وجود آگاهي و تمايل گسترده و شناساي
برخي .محيطي است يا نه ادامه دارد  ها و قواعد زيست درباره اينكه حقوق بشر شيوهء مناسبي براي بيان ارزش

. نمايند كنند عنوان مي حل را بكلي رد مي اين راه  اي بين طرفداران شيوه فوق و آنان كه حل ميانه راه  حقوقدانان
بهتر است اكثر مفاهيم .باشد40 گرايي حقوق نبايد مفهوم حاكم بر محيط زيست«:گويد مز نيكل ميپروفسور جي

مصالح زيست محيطي،احترام به طبيعت و مسؤوليت در قبال آن،و تعهدات نسبت   زيست محيطي در چهارچوب
دي تدريجي محيط ترين نتايج نابو بعضي از جدي  صحبت از حقوق براي بررسي.آينده عنوان شود  به نسلهاي

قابل توجهي در   تواند نقش برخورداري از محيط زيست امن ايفا مي  بويژه حق.زيست سودمند و مثمر ثمر است
بشر و محيط زيست را به   هاي حقوقي يك محيط زيست امن ايفا كند و جنبش  حفاظت از منافع بشري در داشتن

ه حفاظت از محيط زيست بايد در مجموعه مقررات اين پرسش همچنان باقي است ك 41.»يكديگر ارتباط دهد
  شده و موجود حقوق بشر قرار گيرد يا اينكه حفظ و نگهداري اكوسيستم جهاني،خود يك هدف غائي  شناخته

هايي هستند كه اساسا متفاوتند و اجراي  است؟به ديگر سخن،آيا حقوق بشر،و حفاظت از محيط زيست،ارزش
كند تا پيشرفت،يا اينكه مكمل يكديگرند و يكي از اهداف ديگري را تأمين  مي هر دو آنها،بيشتر تضاد ايجاد

 كند؟ مي

آزادي،عدالت و صلح در   اين نظريه كه قوانين حافظ حقوق بشر از طريق ترويج حقوقي بنيادين براي دستيابي به
. ريه محكمي استدهند،نظ كنند،كاهش مي موجوديت،شرف و آبروي انسان را تهديد مي  جهان،خطراتي را كه

پردازان،با پيروي از اعالميه استكهلم بر اين  بسياري از نظريه.تعريف اهداف حقوقي محيط زيست دشوارتر است
از سوي ديگر برخي از محيط .مندي ابناي بشر است حفاظت از محيط زيست،بهره  اند كه هدف اصلي عقيده
ز يافته بر انسان،مقام محيط زيست را صرفا به ارزش كامال تمرك  گرايان از آن بيم دارند كه يك مفهوم زيست

اينها استدالل .محيط زيست شود  برداري بيش از حد از منابع نتيجتا انهدام بهره  اقتصادي آن تنزل دهد و باعث
  محيط زيست يك موجوديت مجزاست كه بايد براي وجود خودش از آن حفاظت نمود و بنا بر اين  كنند كه مي

 .باشند برآوردن نيازهاي محيط زيست نمي بشر موجود،نظام مناسبي برايقوانين حقوق 

هاي  ها و گونه اكوسيستم  الملل،ارزش ذاتي محيط زيست،از جمله بين  آنچه محرز است اين است كه حقوق
قطب جنوب،عهدنامه ميراث   توان از معاهدات مربوط به اين امر را مي.گيرد نمي  حيواني طبيعي را ناديده

 45 ،كنوانسيون سايتپس44 هاي طبيعي آن برن درباره حفظ حيات وحش اروپايي و زيستگاه  ،كنوانسيون43 نيجها
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حاضر،منافع محيط   در حال.استنباط كرد46 و چندين موافقتنامه آلودگي دريايي،عالوه بر منشور جهاني طبيعي
افزون عنصر حقوق .شود حفظ مي  يزيست و حيوانات در موارد فوق،از طريق فرايندهاي جمعي نظارت سازمان

بطور   ناپذير منافع بشر از منافع محيط زيست زمين باشد و جدايي تر از كره تواند مكمل حفاظت گسترده بشر مي
 .47دهد  كل و از منافع نسلهاي بعد را انعكاس

ا يكديگر در تضاد توانند ب حقوق بشر و حقوق محيط زيست مي  اما بايد به اين امر نيز اذعان داشت كه اهداف
  حفاظت از منابع براي.نسلهاي آينده است  در نظر گرفتن نيازهاي فعلي و همچنين نيازهاي  بقاي بشر مستلزم.باشند

در .قرار نگيرد  برداري است كه در زمان حال،اين منابع مورد بهره  آيندگان،حياتي است اما چنين امري مستلزم آن
نيازهاي امروز،در تضاد   تواند با توسعه اقتصادي براي برآوردن دگان ميآين  نتيجه،حفاظت از طبيعت براي

كشورهاي در حال رشد را كه به لحاظ فقر گسترده،رشد اقتصادي را در اولويت قرار   اين تضاد،بويژه.باشد
مدت قرار  كند و پايداري درازمدت، مستقيما در تقابل با بقاي كوتاه اند، با اشكال مواجه مي داده
كند كه  مي  خاص،سكنه آن را مجبور به نقل مكان به مناطقي  بعالوه،از بين رفتن منابع در يك منطقه.گيرد مي
رو به كاهش،رويارويي   تواند بقاي آنان را تضمين كند و بدين ترتيب بر احتمال رقابت فزاينده بر سر منابع مي

 .افزايد آميز مي فرهنگهاي متفاوت،و بروز درگيري خشونت

محيط زيست   از طبيعت است و تفكيك منافع انساني از منافع  توان كتمان كرد كه بشر بخشي ن حال نميبا اي
آلودگي يا نابودي اين عناصر، خطري مستقيم براي .باشند انسانها براي بقا نيازمند هوا، آب و غذا مي.ناممكن

در .شود موجوديت بشر محسوب مي  سالمتي و تندرستي بشر، منابع غذايي و محيط سكونت وي،و در واقع براي
 48.باشند حقوق بشر و هم حقوق محيط زيست عناصري از منافع مشترك بشريت مي  نتيجه،هم

مسلم آن است كه .برد مي  چندين حق شناخته شده بشر را نيز از بين  عالوه بر آن،نابودي تدريجي محيط زيست
  توان بنا بر اين مي.برخوردار باشد ممكن نيست  تيمحيط زيستي كه از حد اقل پاكيزگي و سالم  حيات،بدون

مند شدن  بهره  است براي تمامي ديگر حقوق بشر چرا كه براي  استدالل كرد كه حق محيط زيست،پيش نيازي
بدين ترتيب اساس .برخوردارند  است كه آنان از حد اقل سالمتي و تندرستي  انسانها از اين حقوق،فرض بر اين

  حق:شناخته شده در منشور ملل متحد يافت  ترين حق توان در بنيادي ز محيط زيست سالم را ميا  حق برخورداري
 .حيات

براي .پيدا كرد  توان حق برخورداري از محيط زيست سالم را در چندين حق بشري شناخته شدهء ديگر نيز مي
شناخته شده است محافظت در   يتالمللي به رسم هاي بين در معاهدات و توصيه  نمونه،حق سالمتي و تندرستي كه
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  حق.گيرد انسانها را تهديد كند،دربرمي  تواند در درازمدت سالمتي زيست محيطي كه مي  مقابل خطرات
برخورداري از يك معيار باالي سالمتي جسمي و روحي،حق آزادي و امنيت،حق برخورداري از سطح زندگي 

تن خانه و برخورداري از ملل،و حق داشتن غذا،همگي مناسب،حق برخورداري از شرايط كاري مناسب،حق داش
 .كند  محيط زيستي است كه بتواند حيات بشر را تضمين  وابسته به

 گيري نتيجه-4

الملل مستقيما از حق برخورداري از حق محيط زيست، پيش  بين  توان نتيجه گرفت كه حقوق اگرچه هنوز نمي
  حقوق،فرض بر اين است كه  مندي انسانها از اين براي بهره  هديگر حقوق بشر؛چرا ك  نيازي است براي تمامي

 .آنان از حد اقل سالمتي و تندرستي برخوردارند

  رويهء جمعيت در سطح است هنگامي كه با رشد بي  جهاني كه در شرف تكوين  فاجعهء زيست محيطي
خواهد شد و صلح بسيار   رهنگيايجاد برخوردها،تضادها،و مناقشات قومي و ف  المللي تلفيق شود باعث بين

 .اي به مخاطره خواهد انداخت گسترده

هاي  است كه بسياري از كشورهاي اهميت آن در اعالميه  كند،اما روشن محيط زيست شايسته حمايت مي
 .توجه و مطلوبي است  اين امر،خود تحول قابل.اند رسميت شناخته  المللي به مختلف و در سطح بين

به اقدامات   كه حفاظت مناسب از محيط زيست جهاني وابسته  بايد مدنظر داشت اين است يكي از مطالبي كه
محيط زيست،فشار   هاي حقوقي داخلي توسط افراد يا گروههاي المللي است،و استفاده از نظام داخلي و بين

جود حقوق شكلي فردي از اين گذشته،و. آورد المللي خود وارد مي پيروي از تعهدات بين  بيشتري بر دولتها براي
فرامرزي را   كند و حل و فصل اختالفات نقش مؤثري ايفا مي  گيري سياستگذاري زيست محيطي داخلي در شكل

سازمانهاي غيردولتي اين امكان را   اين امر به.نمايد حقوقي يكسان،تسهيل مي  از طريق دسترسي برابر به فرايندهاي
بينانه است  الملل كامال واقع براي حقوق بين.مبارزه كنند  دعوا و با تخلفاتبراساس منافع عمومي اقامه   دهد كه مي

 .نمايد  كه اين روندها را تشويق و ترغي

هاي اقتصادي و  تعريف كيفي محيط زيست شايسته،دشوارتر است و تنها چنانچه در چارچوب ديگر خواسته
اين است كه ديگر حقوق بشر،خود   ن استداللمحكمتري.نمايد پذير مي شود،امكان  اجتماعي مدنظر قرار داده

  توانند بدون اقدام دولتي براي حفاظت از محيط زيست به كيفيت مناسب محيط زيست هستند و نمي  وابسته به
موانع اصلي توسعه   ناپذير است اما مسائل اجرا و تعريف را كه خدشه  گمان اين استدالل بي.واقعيت بپيوندند

 .كند چهارچوب هستند،حل نمي  اين حقوق و محيط زيست در
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المللي در جهت هماهنگي بين دولتها، سازمانهاي  گسترده بين  ايجاد حق محيط زيست،مستلزم تالش
المللي برخورداري از  بشري بين  براي تحقق اين امر،نخست حق.المللي،شركتهاي چند مليتي،و افراد است بين

در .اين امر مستلزم اقدامات سازمان ملل است. دقيق تعريف شود سالم و امن بايد بروشني و بطور  محيط زيست
محيط   بررسي و تدوين يك عهدنامه كلي درباره حقوق  المللي آمادگي رسد جامعه بين حاضر بنظر مي  حال

كنندگان و اجراي  المللي را كه براي نظارت بر آلوده تشكيل يك نهاد بين  چنين كنوانسيوني.زيست را داشته باشد
 .نمايد مي  متخلفان معيارهاي كمي وضع كند،تسهيل  قررات از طريق مجازاتم

سازمان ملل تشكيل مناسبي برا اقدام در جهت ايجاد حق شناخته شده برخورداري از محيط زيست سالم و امن 
شري محيط زيست است در مراجع حقوق ب  شود كه بتوان خطراتي را كه متوجه باعث مي  ايجاد اين حق.باشد مي

رساني و قابليت  از آن مهمتر اينكه اين حق،اطالع.كرد بدون اينكه خطري متوجه حقوق بشر موجود گردد  مطرح
 .دارد است،مقرر مي  جلوگيري از ايراد خسارت زيست محيطي الزم  ها را كه براي مشاركت در ارزيابي پروژه
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  حقوق بشر در چارچوب محيط زيست 
  سيمبررضا 

نهضتها و   ها و تحوالت عمدهء ساختار قدرت در نظام بين الملل و نيز گسترش همان گونه كه دگرگوني
و دوم حقوق بشر انجاميد،شرايط و اوضاع پس از آن هم با فروپاشي   هاي اول جنبشهاي انقالبي به پيدايش نسل

ساز تولّد و تكوين نسل  سبب  ها در كشورهاي در حال توسعه روزافزون مّلت  ينظام جنگ سرد و نيز بيدار
يكي از .بشر بود؛حقوقي كه امروزه،با سرعت چشمگير رو به فراگيري و تكامل است  جديدي از حقوق

حقوق محيط زيست،در سطوح ملّي و بين .است  هاي نسل جديد حقوق بشر،محيط زيست مؤلّفه  ترين اصلي
هاي تخصصي در مدارس حقوق و  از محيط زيست و نيز دوره  ايجاد نهادهاي حقوقي براي حفاظت المللي،با

از حقوق بشري نخستين بار در   اي حقوق محيط زيستي،بعنوان شاخه.يافته است  تكامل 1960غيره،بويژه از دههء 
اصل اول اين اعالميه .ح شدمطر 1972  اعالميهء استهكلم در كنفرانس محيط زيست سازمان ملل متّحد در سال

انساني و   انسان حقّ اساسي آزادي،برابري و شرايط مناسب زندگي در محيطي را دارد كه شأن«:دارد مقرّر مي
تواند مسئوليت رسمي حمايت و اصالح محيط زيست را براي نسل خود و  او مي.خوشبختي او را تأمين كند
فردي،حقّ هر قرباني تخريب   حقّ.ي بعد فردي و بعد جمعي استحق دارا  اين».نسلهاي آينده بر عهده گيرد

  جلوگيري كند و خود نيز از آن بپرهيزد،حقّ  كه از همهء فعاليتهاي مخرّب محيط زيست  محيط زيست است
ها براي حلّ  همكاري  هاي بين المللي يا كمك به اين جمعي نيز نشانگر وظيفهء دولتها به مشاركت در همكاري

بعد جمعي حقّ محيط زيست، بيانگر اين واقعيت مهم است كه .زيست محيطي در سطح جهاني استمسائل 
 .همهء دولتها و ديگر بازيگران در عرصهء بين المللي بايد منافع نوع بشر را بر منافع ملّي مقدم دارند

مانع تكوين و توسعهء   ترين اصلي.شود حقوق محيط زيست اشاره مي  در اين مقاله به چالشهاي فراسوي گسترش
بيني نسبت به اين حقوق،  واقع.كشورهاست  اين نسل از حقوق بشر،مانند ديگر نسلهاي قبلي،حاكميت و منافع ملّي

ضرورت كوششهاي هماهنگ براي تنظيم آنها در اسناد روشن و مشخّصي كه اعتبار عمومي يابد توجيه 
بنابراين،پس از بحث دربارهء اين مشكالت و موانع،ساز و .كند؛بويژه انكه نياز به آنها كامال آشكار است مي

  .گيرد كارهاي توسعه و تحول اين شاخه از حقوق بشر مورد بررسي قرار مي
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  ميان انسان و طبيعت  نياز مبرم به ايجاد موازنهء سازواره
بنياني و پرشتاب جريان صنعتي شدن،نوگرايي،پيشرفت   گذارد كه بشر در حالي به سدهء بيست و يكم پا مي

آور رسيده  هراس  هاي اخير به فرازي ناپذير يافته و اين روند پرشتاب در دهه آوري،ابعاد گسترده و برگشت فن
كاالهاي ارزان را پديد آورده،اما   در دستيابي به فناوري پيشرفته،امكان توليد انبوه  انگيز انسان توفيق شگفت.است

همانا مصرف گسترده منابع طبيعي و آلوده   امعه بشري تحميل كرده است كهسنگين به ج  اي اين تحول هزينه
  كشورهاي جهان تا اين اواخر به اهميت آنچه محيط طبيعي زيست انسان ناميده.محيط زيست است  شدن
زمينهء  اقدام در  كننده آشكار گرديد و ناگزيري و فوريت نگران  هاي شود،توجه چندان نداشتند تا اينكه نشانه مي

آنچه گريزناپذير 1.شناختي و محيط زيست طبيعي،هر چه بيشتر احساس شد تحول و پايداري تراز بوم
بايست،مدبرانه، به تغيير حتّي فلسفهء علم و  بشر مي.ميان انسان و طبيعت بود  نمود،ايجاد موازنهء سازواره مي
علم چنان پويا و توان آفرين است .دهد  ده انتقالهاي آين زد تابتواند ميراث طبيعت را به نسل آوري دست مي فن

  امروزه به.بار به بار آورد كه اگر عاقالنه مهار نشود،چه بسا از دست بشر خارج شود و نتايج دهشتاك و اندوه
تأمين زندگي   توان گفت كه كرهء خاكي ما در برابر فشارهاي ناشي از افزايش شتابان جمعيت و لزوم يقين مي

صنعتي كه نزديك به يك   رشد شتابان كشورهاي.ي نسل آينده،آمادگي و گنجايش الزم را نداردمناسب برا
ناپذير انرژي و فشار فزاينده بر سرزمينها و  اند،سبب از ميان رفتن منابع ترميم پنجم جمعيت جهان را دربرگرفته

ساز  اي از نقاط جهان سوم زمينه هاز سوي ديگر،رشد مهار گسيختهء جمعيت در پار.درياها و جو زمين شده است
افزون بر اين،كشورهاي در حال توسعه،با كاربرد .است  كننده در محيط زيست بوده هاي نگران دگرگوني

اند؛تا  ناپذير بر نابع طبيعي و محيط زيست وارد آورده هاي جبران الگوهاي وارداتي كشورهاي پيشرفته، آسيب
ردهء محيط زيست،فرصتها و امكانات فراسوي نسلهاي آينده را به گونهء ويرانيهاي گست  توان گفت آنجا كه مي

هاي جانوري و گياهي،در  اليهء اوزون،از ميان رفتن گونه  تغييرات اقليمي،تخريب.مخاطره افكنده است  جدي به
زدايي و مقابله  نها،بيابا جنگل  شيرين،حفاظت از درياها و اقيانوسها،احياي  كنار مسايل ديگر مانند لزوم تأمين آب

رسان،  هاي آسيب مانده با خشكسالي، مديريت تكنولوژيهاي زيستي،مديريت زباله و مواد شيميايي و ديگر پس
آور جمعيت،از  سرسام  وضع بهداشت و نيز جلوگيري از افزايش  پاكسازي مناطق آلوده شهري،بهبود بخشيدن به

  2.شود مي  موارد بارز محسوب
مشترك همهء   گيرد كه منافع بين المللي همهء اقداماتي را دربرمي  از محيط زيست در سطح تالش براي حفاظت

از آنجا كه همهء مسال حفظ محيط زيت ابعاد بين المللي دارد،شايسته است كه .دولتها و ملّتها در آنها نفهته است
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بين   زم است كه حمايت از محيط زيستراستا ال  در اين.پراهميت بين المللي در نظر گرفته شود  به عنوان مسائل
به عنوان نياز مشترك جامعهء جهاني در دستور كار فوري مجامع بين   المللي نه فقط به عنوان يك دغدغه،بلكه

هاي بين المللي براي اجراي اصول و معيارهايي كه اكنون حائز  دادن به نظام  المللي قرار گيرد و افزون بر شكل
ساز و كارهاي جديد،جامع و   نو به توسعهء اصول تازهء حقوقي بين المللي،شامل  اي اهميت است،از روزنه

شايد بتوان با سرعت افزونتر در راه همكاري و   به اين ترتيب.گيري و اجراء نگريسته شود تصميم  كارآمدتر براي
  3.برداشت  تعاون براي حفاظت از محيط زيست گام

  
  امنيت بين الملليحقوق محيط زيست و ايجاد توزان در 

مشروط به دسترسي به منابع تجديدشدني و تجديدناشدني است و در اين   استمرار حيات همهء كشورهاي صنعتي
  يابد،زيرا فعاليت صنعتي در تجارب جهاني مي  شرايط،امنيت با مسائل و موضوعات ژئوپليتيك ارتباط مستقيم

اما از .است  گرو دسترسي به مواد خام كشورهاي در حال توسعه براي اين گونه از كشورها تا اندازهء زيادي در
نظامي ارتباط دارد،زيرا ساختارهاي پيچيدهء كشورهاي صنعتي در برابر   سوي ديگر امنّيت اقتصادي با امنيت

  توان اشاره پذيري نيروگاههاي اتمي مي آسيب  براي نمونه،به.پذير است هاي محدود به آساني ضربه حمله
نمونه،رخداد   به عنوان.اين خطرها باعث از ميان رفتن نيرو و بروز آثار تخريبي زيست محيطي خواهد شد.كرد
محيط زيست ارتباط وجود   ثابت كرد كه چگونه بين نيروي اتمي و تخريب  اي چرنوبيل در كشور اوكراين هسته

اطق گوناگون از آثار آن آسيب شود و افراد زيادي در من كشور خاص محدود نمي  دارد؛تخريبي كه به يك
  4.بينند مي

عرضهء   كشاورزي نيز امنيت اقتصادي در گرو امنيت  در مورد منابع تجديدشونده،بويژه محصوالت
افزايش جمعيت و منابع   در حال توسعه اكنون امنيت غذايي،با توجه به  در بسياري از كشورهاي.كاالهاست

ته است و اين موضوع رابطهء تنگاتنگ امور زيست محيطي و امور اقتصادي بسيار ياف  محدود كشاورزي،اهميت
مباحث .تداوم منابع تجديدناشدني نيازمند آن است كه پايهء زيست محيطي آن پايدار باقي بماند. دهد را نشان مي

    هاي توسعه ممكن است آثار مخرّب نيز در اينجا اهميت بسيار دارد،زيرا بسياري از گونه  توسعه
و شرايط مناسب زندگي در محيطي را   حقّ اساسي آزادي،برابري  اعالميهء استكهلم،انسان  بر پايهء نخستين اصل

و اصالح محيط زيست را   تواند مسئوليت رسمي حمايت او مي.انساني و خوشبختي او را تأمين كند  دارد كه شأن
  .آينده بر عهده گيرد  براي نسل خود و نسلهاي
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  حقّ فردي، حقّ هر قرباني تخريب.داراي دو بعد فردي و جمعي است  در ارتباط با محيط زيست حقوق انسان
حقّ .بپرهيزد  كند و خود نيز از آن  محيط زيست جلوگيري  محيط زيست است كه از همهء فعاليتهاي مخرّب

  همكاريها براي حلّ مسائل  بين المللي يا كمك به اين  مشاركت در همكاريهاي  نشانگر وظيفهء دولتها به  جمعي
  .جهاني است  زيست محيطي در سطح

زيست بومي و   پس امنيت اقتصادي با موقعيت.زيست محيطي داشته باشد و در نهايت به سود تهيدستان نباشد
  5.زيست محيطي جهان نيز ارتباط دارد

ه از آن، فراگيري تهديدهاي گذشت.زندگي تأثير منفي داشته است  هاي گوناگون تخريب محيط زيست بر جلوه
است كه فرموله كردن امنيت زيست محيطي،مانند ديگر اشكال امنيت،كاري بس   اي زيست محيطي به اندازه

اي و تغيير شرايط آب و هوايي،باال آمدن سطح آب درياها و از بين رفتن اليهء  تأثير گازهاي گلخانه.دشوار است
  است،در حالي كه بسياري از خطرهاي به كمين  را مورد تهديد قرار دادهاوزون، همهء كشورها و همهء انسانها 

بشر را در سطوح   هاي سمي،امروزه زندگي مواد اسيدي و آلودگي  نشين شدن ته.بيني كرد توان پيش نشسته را نمي
  .كند اي و جهاني تهديد مي منطقه

هاي فرامرزي  حل رويارويي با آنها نيازمند راه در بسياري از موارد.شناسد نمي  تهديد زيست محيطي،مرز سياسي
اي دارد،بايد با امكانات و ابتكارهاي محلّي به مقابله با  هاي بومي و منطقه است و در موارد ديگر كه تهديد ريشه

توانند  اند،و آن اينكه امنيت را فقط چند كشور نمي داده  اين مشكالت موضوع مهمي را شكل.برخاست  آن
اين موضوع بار .زيست محيطي است  همكاري بين المللي نياز اساسي جهاني بويژه براي حلّ مسايل.ندبرقرار كن

برده و مشخّص شده است كه حاكميت به سادگي و   كشورها را زير سئوال-ديگر چارچوب حاكميت ملّت
ا در  ته شود،زيرا عدهكه حاكميت بايد يكسره مردود دانس  حتّي ادعا شده است.لزوما به امنيت مربوط نيست

بنابراين بايد از .پردازند مي  كنند و در عين حال به تخريب آن مناطق مي  هاي مختلف جهان اعمال قدرت گوشه
  6.نگريست  حاكميت بر اساس اصول زيست محيطي  اي تازه به روزنه
بومي   زيستگمان برخي از مردمان در جهان بسيار بيشتر در معرض خطرات جدي زيست محيطي و  بي

فقر آنها را .قرار دارند  توسعه بيشتر در معرض خطرها و بالياي طبيعي  مردمان فقير در كشورهاي در حال.هستند
اي زندگي كنند؛ جايي كه زندگي و اموالشان  هاي حاشيه خطرناكي در سرزمين  سازد كه در اماكن وادار مي

شود،از  ت آب و هوايي كه باعث قحطي و خشكسالي ميتهيدستان به هنگام تغييرا.خطر است  همواره در معرض
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سرزمينشان محلّ دفن   كشورهاي فقيري در معرض اين خطرهاي فزاينده قرار دارند كه.برند گرسنگي رنج مي
  .صنعتي است  هاي سمي كشورهاي زباله

عمدي نبوده است؛هر چند اين خطرآفريني در بيشتر موارد   بسياري از خطرها را خود انسان پديد آورده
به وجود آورده   اي است كه اقتصاد سياسي جهاني اينها تهديدهايي غير مستقيم و نيز نتيجهء جامعه.است
هاي گوناگون رفاه بشري را از  گرايي حاكم، به شيوه فعاليتهاي صنعتي و كشاورزي غير هدفمند و مصرف.است

هاي ديگري از ناامني را به وجود  اينها خود گونهاما .راه سلطه بر سطوح گوناگون طبيعت هدف قرار داده است
  .امنيت به ارمغان آورد  آورده است،هر چند قرار بوده براي جامعهء بشري
اي كه مبتني بر سلطه و كنترل  گرفتار مانده است؛فلسفه  جستجوي امنيت در دام ساختار فلسفهء غرب

رت خود بهبود بخشند و ساز و كار مشابهي نيز در كوشند امنيت را با افزايش قد هاي منفرد مي حكومت.است
كه بسيار حساس است،سرانجام به   تالش براي توليد بيشتر در محيط زيستي.كنند مي  امور زيست،محيطي اعمال

  7.در ارتباط مستقيم با محيط زيست است  امروزه پديدهء توسعه به گونهء فزاينده.شود منتهي مي  تخريب آن
  

  و نسل جديد حقوق بشرحقوق محيط زيست 
منافع ملّي   دولتها بود؛جهاني كه در آن كشورها از روزنهء تنگ  جهان در سدهء بيستم،همچنان جهان حاكميت

جهانيان اهميت بسيار   ها و مسائلي را كه براي راستا بسياري از موضوع  نگريستند و در اين به مسائل جهاني مي
آوري راههاي كشتار  ش جنگهاي خانمانسوز سوخت و پيشرفت علم و فنجهان در آت. گرفتند داشت ناديده مي

  بين المللي بيشتر ريشه در قابتهاي استعماري  هاي كشمكش.تر كرد و قتل عام را آسانتر و گسترده
  كار ارزان،مواد خام و بازار فروش بودند،به استثمار  كشورهاي استعماري كه به دنبال نيروي.داشت

از قارهء اروپا پرداختند و پس از رشد پديدهء استعمار،برخوردها و درگيريهاي آنها نيز سرزمينهاي خارج 
نابرابري آفريد كه حتّي در خانهء اروپايي   داري با چرخهء سود و سرمايه،نظام سرمايه8.تر شد تر و جدي گسترده
آغاز سدهء بيستم هموار كرد و به هاي كمونيستي در  انديشه  چنين نظامي راه را براي.سخت مشهود بود  آثار آن

گرچه علل و   جنگهاي جهاني اول و دوم.اين ترتيب،اين انديشه نيز با سرعت بسيار در جهان گسترش يافت
خواهي و تفكّر مادي حاكم بر كشورهاي استعماري بود كه  وقوع آنها زياده  عوامل متعدد داشتند،اما علّت اصلي

  .دادند خانهء اروپايي شكل ميبه طور عمده جنگ را در خارج 
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آمريكا به عنوان يك ابر قدرت مطرح در جامعهء جهاني،انديشهء   پس از پايان جنگ جهاني دوم و سر برآوردن
امنيت،مجمع عمومي و نهاد   در كنار شوراي.جايگزين جامعهء ملل ارائه شد  تشكيل سازمان ملل متّحد به عنوان
د داشت،دو شوراي ديگر نيز در منشور سانفرانسيسكو گنجانده شد كه يكي دبير كلّي كه در جامعهء ملل وجو

از   ادعا بر آن بود كه در تفكّر امنيتي حاكم تا پيش.بود  قيومت و ديگري شوراي اقصتادي و اجتماعي  شوراي
ل نظامي مربوط به تأمين امنيت بين المللي،صرفا از روزنهء مسائ  تشكيل سازمان ملل،در طرّاحي فرمولهاي

ايدهء نظامي بوده   اروپايي و در جامعهء ملل اصوال ايدهء تأمين امنيت يك  شده است؛در كنسرت نگريسته مي
هاي اقتصادي، اجتماعي و حقوقي آنها نيز به  مسائل جهاني نگريسته شود،جنبه  تر به است،در حالي كه اگر جامع
اي اقتصادي و اجتماعي،به عنوان ساز و كاري براي بر پايهء اين فكر بود كه شور.خوبي آشكار خواهد بود

  9.سازمان ملل متّحد گنجانده شد  هاي امنيتي نظام بين الملل در ساختار اصلي مؤلّفه  تكميل
ملل متّحد در راستاي تحقّق اين ايده،صدور اعالمي هء جهاني   از نخستين ابداها و ابتكارهاي عمدهء سازمان

اين اعالميهءه كه بيشتر كشورهاي موجود در آن .ي نيمهء نخست سدهء بيستم بودحقوق بشر در واپسين سالها
زمان آنرا امضا كردند، حركتي بنيادي براي شكل دادن به كنوانسيونها و قراردادهاي حقوق بشري محسوب 

  ناميده مدني و سياسي بود كه نسل اول حقوق بشر  اعالميه،نگرش اصلي و تأكيد عمده بر حقوق  در اين.شد مي
  .بر فلسفهء سياسي ليبراليسم غربي است  هاي اصلي اين اعالميه مبتني مؤلّفه.شود مي

در نيمهء دوم سدهء بيستم،با گسترش جنگ سرد كه پيامد گسترش كمونيسم در جهان بود، كشورهاي غربي،با 
دند چهرهء خشن نظام رفاه،كوشي  طلبانه و سرعت بخشيدن به تحقّق دولت اصالح  به راه انداختن حركتهاي

  راستا،در كنار ديگر داليل و عوامل،نسل دوم  در همين.هاي اقتصادي كمرنگ كنند داري را در زمينه سرمايه
گرفت و در آخرين   حقوق بشر كه معروف به حقوق اقتصادي و اجتماعي يا ميثاقين سازمان ملل متّحد بود،شكل

  10.نسل سوم حقوق بشر يا حقوق جمعي بشر مطرح شد محيط زيست به عنوان  سالهاي سدهء بيستم حقوق
اينحقوق در كنفرانس صلح و حقوق .توسعه و نيز حقّ همبستگي است  نسل سوم حقوق بشر،شامل حقّ صلح،حقّ

سوم حقوق بشر را حقوق همبستگي   نسل.در اسلو برپا شد،مورد بحث بسيار قرار گرفت 1978بشر كه در سال 
اي توافق عناصر گوناگون جامعه در مورد اقداماتي است كه براي تحقّق حقوق نسل اول اند كه به معن هم ناميده

  پيوستگي حقوق بشر و حقوق.چنين ضرورتي ناشي از عاليق و منافع جهاني است.ضروري است  دوم
از  هشتم بند الف  پاراگراف.اي است كه حتّي در مقاطعي مورد توجه مجامع غربي قرار گرفته است جمعي،نكته
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خودمختاري،راه را براي   امنيت و همكاري در اروپا دربارهء حقوق برابر و حقّ  سند اول يا سند نهايي كنفرانس
  11.كند نزديك شدن حقوق جديد به مرحلهء تدوين و شايد هم شناسايي عمومي، هموار مي

كه به واقع در حال بايد توجه داشت كه رهيافت جديد در زمينهء حقوق بشر،نشان از موضعاتي دارد 
آمادگي است كه آنها را   جامعهء بين المللي نيز در آستانهء اين.شود مي  ظهورند،زيرا نياز به آنها كامال احساس

برخي بر اين باورند كه گذشته از محيط زيست، گسترش صلح،ميراث مشترك بشريت . مورد شناسايي قرار دهد
گيرد؛اما در اين ميان محيط  حيطهء نسل جديد حقوق بشر قرار مي و كمكهاي بشر دوستانه نيز در  و ارتباطات

واقعيت مهم است كه   محيط زيست بيانگر اين  بعد جمعي حقوق  ترين موضوعي است كه به عنوان زيست قديمي
  .مقدم بدارند  نوع بشر را بر منافع ملّي  همهء دولتها و ديگر بازيگران در عرصهء بين المللي بايد منافع

در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، مسئلهء امنيت غذايي،با توجه به افزايش چشمگير جمعيت از يك سو و 
مسائل   كشاورزي از سوي ديگر، اهميت بسيار يافته است و اين موضوع رابطهء تنگاتنگ  محدود بودن منابع

  .دهد مي  زيست محيطي و مسائل اقتصادي را نشان
  

  .است  مرتبط با حقوق بشر مطرح شدهيكي از موضوعات 
هاي  شاخهء حقوق محيط زيست در سطوح ملّي و بين المللي،با ايجاد نهادهاي حقوقي براي محيط زيست،دوره

در سطح بين .به خوبي رشد كرده و تكامل يافته است 1960تخصصي در مدارس حقوق و غيره،بويژه از دههء 
  يست محيطي، به عنوان حقّي بشري،در اعالميهء استكهلم و در پينخستين بار موضوع حقوق ز  المللي،براي

دارد  اصل اول اين اعالميه مقرّر مي.مطرح شد 1972برگزاري كنفرانس محيط زيست ملل متّحد در سال 
انساني و خوشبختي او   انسان حقّ اساسي آزادي،برابري و شرايط مناسب زندگي در محيطي را دارد كه شأن«كه

تواند مسئوليت رسمي حمايت و اصالح محيط زيست را براي نسل خود و نسلهاي آينده بر  او مي.ن كندرا تأمي
  12»عهده گيردو

محيط زيست است كه   حقّ فردي،حقّ هر قرباني تخريب.حقوق محيط زيست داراي ابعاد فردي و جمعي است
حقّ جمعي در برگيرندهء .بپرهيزد  نمحيط زيست جلوگيري كند و خود نيز از آ  از همهء فعاليتهاي مخرّب
  ها براي حلّ مسائل زيست محيطي جهان همكاري  هاي بين المللي يا كمك به اين وظيفهء دولتها در همكاري

در عرصهء   واقعيت مهم است كه همهء دولتها و ديگر بازيگران  بعد جمعي حقّ محيط زيست،بيانگر اين.است
  13.ملّي مقدم دارند  را بر منافعبين المللي بايد منافع نوع بشر 
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  بين الملل  اصول بنيادي حقوق محيط زيست

از ميان موضوعاتي .سريع حقوق بين الملل محيط زيست بوده است  جهان در سالهاي اخير شاهد رشد و توسعه
محيطي  بين الملل سازمان ملل متّحد قرار دارد،چند موضوع با مسايل زيست  كه در دستور كار كميسيون حقوق

حكومتي و درجهء توسعهء اقتصادي،تمايل و   از سوي ديگر،تقريبا همهء كشورها،گذشته از نظام.پيوند دارد
كه قراردادي با   سالي نيست.اند زيست محيطي از خود نشان داده  بسيار براي تدوين و تصويب،مقرّرات  آمادگي

در نتيجه،تا كنون شمار قابل توجهي .به امضا نرسداي و جهاني در مورد محيط زيست  اي،منطقه ابعاد زير منطقه
بيانيه،قطعنامه و سند حقوقي در كنفرانسها و سازمانهاي بين المللي، بويژه در سازمانهاي ملل متّحد براي حفظ 

هاي بين المللي به منظور حفظ  محيط زيست به تصويب رسيده است كه سياق كلي آنها دعوت به همكاري
به مثابه قواعد آمرهء   امروزه قواعد بين المللي محيط زيست14.است  ،يعني محيط زيستميراث مشترك بشريت
قواعد آمرهء بين المللي به شمار   شود و نقض آنها،همانند نقض قواعد حقوق بشر،نقض بين المللي شناخته مي

  .كند مي  رو، اين قواعد،مسئوليت بين المللي دولتها را مطرح آيد؛از اين مي
محيط زيست و روند پيشرفت و تكامل قواعد آن، شماري از   ند تدوين و توسعهء حقوق بين الملليدر فرآي

تعدادي از اين اصول پيشتر در حقوق بين الملل .اصول،به عنوان اصول بنيادي و اساسي، نقش بسزا داشته است
ستفاده قرار گرفته است؛از آن مسايل زيست محيطي در اين زمينه هم مورد توجه و ا  وجود داشته و با مطرح شدن

شمار ديگري از اين اصول آنهايي است كه به . اشاره كرد»همجواري«و اصل»حسن نيت«اصل  توان به جمله مي
مسئوليت «بين الملل محيط زيست اختصاص دارد و در فرآيند تحول آن،تدوين شده است؛اصولي مانند   حقوق

اضطراري زيست   رساني و همكاري به هنگام رخدادهاي ا به اطّالعتعهد دولته«،»مشترك اما متفاوت دولتها
دلتها براي تضمين اينكه اقدامات آنها به محيط زيست آسيب نخواهد زد و سبب   مسئوليت و تكليف«،»محيطي
  15.است  از آن جمله»زيست محيطي فرامرزي نخواهد شد  آلودگي

و مقرّرات عرفي و قراردادي و قواعد قوام نيافتهء بين المللي را در هاي همهء قواعد  اين اصول در واقع بنياد و پايه
دهند و در فرآيند تحول حقوق بين الملل محيط زيست، نقش محوري و بنيادي  زمينهء محيط زيست شكل مي

  .دارند
منابع  ،دولتها بر»خويش  طبيعي در قلمرو تحت صالحيت و كنترل  حقّ حاكميت دولتها بر منابع«بر پايهء اصل

ها و سياستهاي زيست  برنامه  برداري از اين منابع،بر اساس قلمرو خود حاكميت دارند و در اكتشاف و بهره
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اين .محيطي خويش، آزادند و هيچ دولت يا نهاد بين المللي حقّ نقض ياسلب اين حاكميت و آزادي را ندارند
اخلي،درياي سرزميني،منطقهء مجاور فالت قاره و اصل، حاكميت دولتها بر منابع طبيعي سرزمين خود، آبهاي د

را به رسميت »منابع  برداري از اين فضاي سرزمين و آبهاي داخلي و سرزميني آنها و نيز آزادي آنها در بهره
  .داخلي دولتهاست  گيري دربارهء آن در صالحيت داند كه تصميم مي  شناسد و آن را موضوعي مي

دارد كه سازمان ملل متّحد حقّ دخالت در موضوعاتي كه در  مي  در اين باره اعالممنشور ملل متحد  2مادهء 
  .صالحيت داخلي دولتها ندارند

دولتها،بر «:است  اين موضوع در اصل بيست و يكم اعالميهء استكهلم نيز به اين شرح مورد تأكيد قرار گرفته
برداري از منابعشان،مطابق با  بهره  ق حاكمه برايحقوق بين الملل،داراي حقو  اساس منشور ملل متّحد و اصول

  ».زيست محيطي خود هستند  سياستهاي
برداري از  توجه به سياستهاي توسعه در بهره«اصل پرداخته و  هم دقيقا به تكرار اين»ريو«اصل دوم اعالميهء

هاي گوناگون صادر  قطعنامه  عمومي سازمان ملل متّحد نيز در تحكيم اين اصل  مجمع.را يادآور شده است»منابع
قلمرو تحت صالحيت يا كنترل خويش و   برخورداري دولتها از حق حاكميت بر منابع طبيعي  اصل.كرده است

برداري از منابع مذكور،ضمن اينكه در چارچوب محدوديتهاي حقوق بين المللي،بويژه در  آنها در بهره  آزادي
برداري از منابع خويش، حتّي اگر  داند كه براي بهره ا را مجاز ميزمينهء محيط زيست،قابل اعمال است،دولته

در اينجا بايد تأكيد 16.دهند  كشورها وجود داشته باشد،هر كاري انجام  احتمال تخريب محيط زيست خود آن
اي كه به  مانند آلودگي آب دريا يا رودخانه(محيط زيست به كشور ديگر انتقال يابد  كرد كه اگر آلودگي

،يا محيط زيست مناطق خارج از صالحيت آنها و دولتهاي ديگر،مانند درياهاي آزاد، )ريزد ديگر مي  رهايكشو
  .برند،چنين حقّي براي كشورها وجود نخواهد داشت...اليهء اوزن و

اصل تكليف دولتها در حفاظت از محيط زيست،از راه اتّخاذ تدابير احتياطي و پيشگيرانه، داراي دو وجه سياسي 
خسارت به محيط زيست بپرهيزند و نيز   سازد كه از وارد آوردن آن،دولتها را متعهد مي  وجه سلبي.ايجابي است و

دولتها و   رعايت اين تكليف براي.كند ايجابي آن،دولتها را موظّف به حفاظت از محيط زيست خود مي  وجه
در مناطق خارج از   ولتها ملزم هستند كهاز سوي ديگر د.اتباعشان،در قلمرو تحت صالحيت آنها الزامي است

صالحيت ملّي خود و در مناطقي مانند قطب جنوب و درياهاي آزاد و در ارتباط با محيط زيست كشورهاي 
  17.اصل احترام بگذارند و توجه كنند  ديگر نيز به اين
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برخي اسناد   البتّه.ه استموضوع حفاظت از محيط زيست در بسياري از اسناد بين المللي مورد توجه قرار گرفت
درياها،دولتها را متعهد به حمايت و حفاظت  1982كنوانسيون  192مثال،مادهء   به عنوان.دربارهء مسائل ويژه است
داند و اين تعهد، مناطق مختلف دريايي،از جمله  و نه همهء ابعاد محيط زيست مي  از محيط زيست دريايي

  .گيرد درياهاي آزاد را دربرمي داخلي،درياها بسته و  هاي درياچه
دربارهء تنوع   كه 1992مناطق دريايي در جهان و نيز كنوانسيون   پيمانهاي مربوط به حفاظت محيط زيست

از منابع بيولوژيك اتّخاذ   كند كه تدابير الزم را براي اطمينان از حفاظت مي  بيولوژيك است،دولتها را موظّف
اعالميهء استكهلم و اصل دوم اعالميهء ريو،دولتها ضمن برخورداري از حقّ  بيست و يكم  بر اساس اصل.كنند

برداري از آنها،متعهدند كه از هر كاري كه باعث وارد  حاكميت بر منابع طبيعي خويش و آزاد بودن در بهره
اين .نندك  شود،خودداري خسارت به محيط زيست ديگر كشورها يا محيط زيست خارج از قلمرو آنها مي  آمدن

اند؛زيرا،اصل بيست و يكم اعالميهء استكهلم و اصل  اساسي پذيرفته  اصل را همهء كشورها به عنوان يك اصل
اساسي در حققو بين الملل   اين اصل.كنندهء قواعد عرفي بين المللي هستند  دوم اعالميهء ريو به روشني بيان

كه بر پايهء آن هر دولتي موظّف است از   متكّي استاصل عرفي ديگر در حقوق بين الملل   محيط زيست،بر يك
اي استفاده نكند كه باعث  زند بپرهيزد و از سرزمين خود به گونه به حقوق دلتهاي ديگر لطمه مي  اقداماتي كه

  18.وارد آوردن خسارت به كشورهاي ديگر شود
نيز در   مباحث توسعه.ها بر جا بماندهاي زيست محيطي آن پايه  تداوم منابع تجديد ناشدني نيازمند آن است كه 

محيطي داشته باشد و در   است آثار مخرّب زيست  اينجا اهميت بسيار دارد،زيرا بسياري از الگوهاي توسعه ممكن
  .نباشد  نهايت به سود تهيدستان

  ي بهشناسد و در بسياري موارد، رويارويي با اين تهديدها نيازمند دستياب محيطي مرز نمي  تهديد زيست
مسائل زيست   جهاني بويژه براي حلّ  بين المللي نياز اساسي  همچنين،همكاري.است  راهكارهاي فرامرزي

كشورها را زير سئوال برده -ملّت  ديگر،چارچوب حاكميت  اي و اين موضوع،به گونه  محيطي است
  .طي نگريستزيست محي  حاكميت بر اساس اصول  اي تازه به است؛بنابراين، بايد از روزنه

به موجب «:است  در اين رأي آمده.اسملتر به روشني آشكار است  اين موضوع در رأي ديوان داوري معروف
اي كه باعث  كشوري حقّ استفاده يا دادن اجازه استفاده از سرزمين خود را به گونه  اصول حقوق بين الملل،هيچ

  از سوي ديگر،رأي اين ديوان بر يكي».شود،ندارد خسارت به سرزمين،اموال يا اتباع كشوري ديگر  وارد آمدن
  .همجواري استوار است  ديگر از اصول حقوق بين المللي،يعني اصل
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خود اعالم   لنوكس نيز مورد تأكيد قرار گرفت و ديوان در رأي  اين موضوع در قضيهء داوري در مورد درياچه
همچنين اسپانيا .بگيرد  تواند منافع اسپانيا را ناديده ميتواند از حقوق خود استفاده كند،ولي ن كرد كه فرانسه مي

  مجمع 2996اين اصل در قطعنامهء .حقوقش احترام بگذارند و منافعش را در نظر بگيرند  حق دارد كه بخواهد به
منشور  30دلتهها در حفظ محيط زيست است و نيز در مادهء   عمومي ملل متّحد كه گوياي مئوليت مشترك

همهء كشورها موظفّند اطمينان يابند كه :بازتاب يافته و آمده است  كاليف اقتصادي دولتها به روشنيحقوق و ت
  .زند صالحيتشان به محيط زيست كشورهاي ديگر خسارت نمي  فعاليتهاي آنها در قلمرو تحت

  .ه قرار گرفته استنيز مورد توج»آن.سه.آ«1985درياها و كنوانسيون  1982كنوانسيون  194اين موضوع در مادهء 
دارد كه از وارد آوردن خسارت  بنابراين،اقدامات پيشگيرانه و احتياطي در حقيقت گذشته از اينكه دولتها را وامي

  احتياطي در فعاليتهاي بالقوه خطرناك براي  زيست محيطي به ديگر كشورها پيشگيري كنند،آنها را به اقدامات
دارد كه دولتها،براي حفاظت از محيط زيست،بايد  الميهء ريو اعالم مياع 15اصل .كند محيط زيست موظف مي

در صورت بروز خطر وارد آمدن صدمات شديد يا .اي اعمال كنند گسترده  متناسب با امكاناتشان،تدابير احتياطي
آسيب ديدن محيط داليل قطعي نبايد بهانهء تأخير در اتّخاذ تدابير مؤثّر براي پيشگيري از   غير قابل جبران،نداشتن

  19.شود  زيست
اتّخاذ تدابير   بر اساس اصل دوم،همان گونه كه گفته شد، دولتها مكلّف به حفاظت از محيط زيست از راه

محيط زيست بپرهيزند و ثانيا   احتياطي و پيشگيرانه هستند؛يعني، متعهد هستند كه اوال از وارد آوردن خسارت به
  20.پاسداري كنند  از محيط زيست

بين المللي مايه   اصل مسئوليت مشترك اما متفاوت ولتها در حفاظت از محيط زيست،از اصل انصاف در حقوق
سازي و تخريب محيط زيست  كند كه دولتهايي كه بيشترين نقش را در آلوده اصل انصاف حكم مي.گيرد مي

توسعه بيشتر است،در حفاظت از محيط   هايشان در مقايسه با كشورهاي در حال اند و امكانات و توانمندي داشته
نبايد   فرآيند نيازها و شرايط جوامع در حال توسعه هم  از سوي ديگر،در اين.نقش مؤثّرتري داشته باشند  زيست

تغييرات  1992اين اصل در اسناد بين المللي متعدد،از جمله اعالميهء كنفرانس ريو و كنفرانس .ناديده گرفته شود
  .ستآب و هوا آمده ا

اساسي   در برگيرندهء دو موضوع»مسئوليت مشترك اما متفاوت دولتها در حفاظت از محيط زيست«اصل
حفاظت از محيط زيست،مسئوليت مشترك دارند؛ دوم اينكه،براي عمل   نخست آنكه،همهء دولتها براي:است

نيز امكانات فنّي و مالي انها كردن به اين وظيفه،شرايط و نيازهاي كشورها،نقش آنها در تخريب محيط زيست و 



  )    وضعيت حاد درياچه اروميه از نظر حقوق محيط زيستموردي بررسي با (        )1391(ويژه نامه حقوق محيط زيست  
 

79 

www.azyasa.wordpress.com                                                                azyasa@gmail.com 
 انجمن حقوقي آذياسا

  هاي زيست همهء دولتها در برخورد با آلودگي  نخست اينكه:اين اصل دو نتيجه دارد.قرار گيرد  بايد مورد توجه
كشورها،به تناسب   پيشگيري از گسترش آن به كار برند و دوم اينكه  محيطي،وظيفه دارند تدابير الزم را براي

هستند؛يعني،كشورهاي   محيط زيست،داراي مسئوليت مشترك و متفاوت  يبامكانات و نقش خود در تخر
تر در تخريب محيط زيست و برخورداري از امكانات فنّي و مالي بايد  داشتن نقش گسترده  توسعه يافته به علّت

كنوانسيون اين موضوع در .اساسي و بيشتري در اين زمينه انجام دهند و مسئوليت بيشتري بر عهده گيرند  كارهاي
  .نيز مورد توجه قرار گرفته است  مونترال 1987لندن و پروتكل  1972

اضطراري زيست محيطي   رساني،همكاري،مشورت و كمك در مواقع اطالع  هاي متعهد بودن كشورها در زمينه
د،با بر اساس اين اصل دولتها موظّفن. حقوق بين المللي براي حفظ محيط زيست است  از ديگر اصول اساسي

ديگر كشورها پيشگيري كنند و آنها را از   و مشورت،از وارد آمدن خسارت به محيط زيست تبادل اطّالعات
زيست محيطي،براي جلوگيري از گسترش دامنهء آن و   احتمالي آگاه سازند و به هنگام حوادث  خطرهاي

كورفو مورد استناد   قضيهء كانال اين نكته در.ذيربط همكاري كنند  كاهش آثار آن بر محيط زيست،با كشورهاي
كرد كه دولّتها موظّفند دولتهاي ديگر را از وجود خطرهاي احتمالي در   قرار گرفت و ديوان عالي اعالم

  21.سرزمينشان آگاه سازند
كنوانسيون  198رساني در بسياري از اسناد بين المللي مطرح شده است؛از جمله در مادهء  اصل تعهد به اطّالع

خطر قريب الوقع و   اگر دولتي آگاه شود كه محيط زيست دريايي در معرض:حقوق درياها آمده است 1982
موضوع را به كشورهايي كه   درنگ سبب آلودگي آسيب ديده است،بايد بي  آسيب ديدن است،يا اينكه به

اين اصل در .الع دهدبين المللي صالح اطّ  خطر آسيب ديدن هستند و همچنين به سازمانهاي  احتماال در معرض
  رساني خطرات داوري به اصل تعهد به اطّالع  درياچهء لنوكس نيز مورد استناد قرار گرفت و ديوان  قضيه

  .همجواري،استناد كرد  احتمالي،به عنوان يكي از مصاديق اصل حسن
مورد،از   در ايناي و كمك كردن  تعهد به مشورت،به هنگام فعاليتهاي خطرناك يا حوادث اضطراري هسته
اين اصل در حقيقت در برگيرندهء .ديگر مصاديق تعهد به همكاري در زمينهء حفاظت از محيط زيست است

هاي دريايي و حوادث  هاي بين المللي است و در موارد خاص، از جمله آلودگي همكاري  اقدامات تكميلي براي
دربارهء  1986اي چرنوبيل و در كنفرانس  يروگاه هستهاين نكته پس از حادثهء ن.اي، بيشتر موضوعيت دارد هسته
اصل مسئوليت پرداخت .شد  اي يا موارد اضطراري،مطرح رويدادهاي هسته  رساني فوري و كمك به هنگام اطّالع

اساسي حقوق بين المللي در زمينهء محيط   كنندهء محيط زيست از ديگر اصول كشور آلوده  غرامت از سوي
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  كننده هء اين اصل،هزينهء آلودگي بخش يا بعد خاصي از محيط زيست بايد توسط آلودهبر پاي.است  زيست
قرار گيرد   برخورداري از محيط زيست سالم مورد شناسايي  پرداخت شود تا به اين ترتيب هم حقّ ديگران براي

جبران خسارتهاي   هاي سنگين شوند و هم از اين راه،بخشي از هزينه  و متجاوزان به اين حق،مسئول شناخته
اين اصل را نخست سازمان توسعه و همكاري اقتصادي مطرح كرد .دريافت شود  زيست محيطي از آلوده كننده

  زيست محيطي اروپايي و برخي از پيمانهاي  امروزه بيشتر پيمانهاي.بين المللي آورده شد  و سپس در پيمانهاي
نيز به آن  21در اعالميهء پاياني كنفرانس ريو و دستور كار .دگيرن زيست محيطي بين المللي اين اصل را در برمي

  22.توجه ويژه شده است
گيري از  هاي حفاظت از محيط زيست و بهره بين المللي شدن هزينه  بر پايهء اصل شانزدهم اعالميهء ريو،براي

وال هزينهء برطرف كردن آلودگي اص  راه،مقامات ملّي،با توجه به منافع عمومي و اينكه  ابزارهاي اقتصادي در اين
كننده را  هزينه رفع آلودگي از سوي آلوده  كنندهء آن است،بايد اصل پرداخت بر عهدهء آلوده  محيط زيست

  .مورد توج قرار دهند
زيست محيطي خود،بويژه در   خواهد كه اين اصل را در سياستهاي نيز از دولتها مي 21فصل بيستم دستور كار 

در زمينهء  1992كنوانسيون  2در بند دوم مادهء .هاي خطرناك،مورد توجه قرار دهند بالهخصوص مسئلهء ز
  اعضاي پيمان،اين اصل را كه هزينهء اقدامات الزم: حمايت از محيط زيست درياي آتالنتيك شمالي آمده است

كنندهء پرداخت  ههاي زيست محيطي بايد توسط آلود گيري مسائل ناشي از آلودگي براي كاهش،كنترل و پي
  23.شود،مورد توجه و استناد قرار خواهند داد
كنندهء محيط زيست از ديد قضايي نخستين بار در ديوان داوري  آلوده  مسئوليت پرداخت غرامت از سوي دولت

دولت كانادا را به علّت آلوده كردن محيط زيست، مسئول شناخت و اعالم كرد   اسملتر مطرح شد و اين ديوان
البتّه بايد توجه .بايد غرامت بپردازد  وارد آوردن خسارت به محيط زيست اياالت متّحده  آن كشور به سببكه 

  بين الملل منع نشده است،نه خطري كه بر اثر نقض  مسئوليت ناظر به فعاليتهايي است كه در حقوق  داشت كه اين
  24.است  ليت،امروزه به عرف بين المللي تبديل شدهمسئو  در واقع،اين گونه.آيد يك تعهد بين المللي پديد مي

آنها،همانند نقض   شود و نقض شناخته مي  مثابه قواعد آمرهء بين المللي  امروزه قواعد بين المللي محيط زيست به
ها دولت  قواعد مسئوليت بين المللي  رو،اين از اين.آيد قواعد حقوق بشر،نقض قواعد آمرهء بين المللي به شمار مي

  .كند را مطرح مي
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،دولتها بر منابع در »خويش  كنترل و صالحيت  طبيعي در قلمرو تحت  حاكميت دولتها بر منابع  حقّ«بر اساس اصل
زيست   ها و سياستهاي برنامه  از اين منابع،بر اساس  برداري قلمرو خود حاكميت دارند و در اكتشاف و بهره

  .را ندارد  هاد بين المللي حقّ نقض يا سلب اين حاكميت و آزاديمحيطي خود، آزادند و هيچ دولت يا ن
   

  حقوق محيط زيست بين المللي و مسئوليت دولتها
هر كار غير . كشوري تعهدش را در قبال كشور ديگر نقض كند  آيد كه مسئوليت بين المللي زماني پديد مي

است بر پايهء   تعهد ممكن.ن المللي استساز مسئوليت بي سبب  قانوني يك كشور در سطح بين المللي
همچنين ممكن است . آور حقوقي باشد از اجرا نكردن يك تصميم الزام  يا ناشي»حقوق عرفي«يا»معاهده«يك

سازمان صاحب صالحيت،مانند   آور يك مسئوليت بر اثر بد رفتاري با اتباع خارجي يا اجرا نكردن تصميم الزام
  25.ربطي به مسئوليت بين المللي دولت ندارد  منشأ تعهد بين المللي.متّحد پديد آيد سازمان ملل  شوراي امنيت

بين المللي آن دولت را به   هر كار بين المللي نادرست يك دولت،مسئوليت«از نظر كميسيون حقوق بين الملل
ب نقض يك تعهد بين شود كه موج مي  بر اين اساس، هر عمل بين المللي هنگامي نادرست دانسته.دنبال دارد

  به اين ترتيب،عناصر اصلي در اين تعريف.باشد  المللي شود و به موجب حقوق بين الملل قابل انتساب به دولت
  .به دولت  عبارت است از كار نادرست و قابل انتساب بودن آن

تخريب محيط   كه توان گفت حقوق بين المللي محيط زيست،مي  در مورد تعميم تعريف مسئوليت بين المللي به
زيست در داخل مرزهاي يك كشور اگر آثار و پيامدهاي فرامرزي نداشته باشد، مسئوليتي براي آن كشور به 

  بين المللي تنها ناشي از خطا و اشتباه نيست،بلكه  در حقوق بين المللي محيط زيست،مسئوليت. آورد وجود نمي
كه   توان گفت پس مي.دهء مسئوليت بين المللي دولتهاستارتكاب اعمال مجزّا ولي خطرناك نيز پديد آورن

باشد مانند   اي مانند حادثه چرنوبيل يا نتيجهء كارهاي عادي يك كار خانه خسارت چه ناشي از رخ دادن حادثه
دهء باشد يا اينكه بر اثر نقض تعهد پديد آيد، مسئوليت واردكنن 1941  كار خانه ذوب فلّز ترايل در كانادا در سال

سخن ديگر،دولتها صرف نظر از چگونگي وارد آمدن خسارت به محيط زيست در   به.خسارت انكارناپذير است
  26.ديگر،در برابر آن داراي مسئوليت مدني هستند  كشورهاي

بين الملل و در متون   كنندهء محيط زيست،نوعي تعهد بين المللي در عرف گذشته از مسئوليت مدني كشور آلوده
اين تعهد،دولتها را موظّف به همكاري با يكديگر در حفظ .توان يافت زيست محيطي مي  نسيونهاي گوناگونكنوا

بين   فلسفهء اهميت و ضرورت اين همكاري.سازد مي  محيط زيست و جلوگيري از گسترش آلودگي احتمالي
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از سوي ديگر، مقابله با .تالمللي نيز همانا تهديد شدن همهء ساكنان كرهء زمين بر اثر تخريب طبيعت اس
بين المللي براي   هاي يا چند كشور خارج است و به همكاري  مشكالت محيط زيست در واقع از توان يك

تعهد به همكاري .آثار ويرانگر و فرسايندهء آلودگي محيط زيست نياز دارد  مراقبت،جلوگيري،كاهش و رفع
آگاه ساختن سريع ديگران از :است  چند جنبه به اين شرحبراي حفظ محيط زيست و كاهش آسيبها به آن،داراي 

خطر هستند،تهيه طرحههاي الزم براي   وقوع حادثه، ارائهء اطّالعات به كشورهايي كه احتماال در معرض
دادن خسارتها از راه تأمين كمكهاي اضطراري و نيز   از گسترش پيامدهاي حادثه،همكاري در كاهش  جلوگيري

  27.هاي بين المللي همكاري  و فنّي مورد نياز براي تأمين منابع مالي
   

  حقوق بين الملل  حقوق محيط زيست و قواعد عرفي
در قواعد عرفي حقوقي،اصلي برگرفته شده از حقوق رم وجود دارد مبني بر اينكه يك دولت نبايد اجازه دهد 

اين قاعدهء عرفي چند . ر آسيب رساندقرار گيرد كه به منافع دولتي ديگ  سرزمينش براي مقاصدي مورد استفاده
مورد استناد قرار گرفته   هاي زيست محيطي در آنها مطرح بوده كه جنبه  بار در داوري دربارهء قاضايايي

نيز »تماميت سرزميني«و»حسن همجواري«تر حقوق بين الملل عرفي،مانند  است؛گرچه اين قاعده از اصول عام
اي از محيط زيست  مندي منصفانه است؛يعني دولتها بايد به گونه بهره  اصل عرفي ديگر،اصل.شود مستفاد مي

قاعدهء انصاف را نه تنها براي جلوگيري از .استفاده كنند كه ديگر دولتها نيز از حقّ برابر برخوردار شوند
ورد توان م گيري منطقي از منابع طبيعي نيز مي آلودگي و مهار كردن آن،بلكه براي حفاظت،نگهداري و بهره

  28.توجه قرار داد
اعالميهء  22و  21محيط زيست جاي گرفته است و اصول   اين قاعدهء عرفي رفته رفته در زمرهء حقوق عرفي

بيانگر )1992(كنفرانس محيط زيست انساني استكهلم و نيز اصل دوم اعالميهء كنفرانس محيط زيست و توسعه
  حقوق 1982كنوانسيون  6بخش  222تا  213درياي آزاد و مواد  ژنو دربارهء 1985كنوانسيون  2مادهء .آن هستند

  29.درياها مبتني بر اين قاعدهء عرفي بوده است
گرچه حقوق بين الملل عرفي دربرگيرندهء اصولي است كه در حفاظت بين المللي از محيط زيست مورد توجه 

زيست محيطي جهان ناكافي   مشكالتاست و كاربرد دارد،ولي قواعد عرفي به تنهايي براي رويارويي با 
از اين رو، قواعد عرفي چنانچه دربرگيرندهء نظام .آور نيست است؛زيرا مبتني بر معيارهاي دقيق و چندان الزام
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دهي،مبادلهء اطّالعات و برخي ممنوعيتها را  آگاهي  باشد و معيارها را تعيين كند و نيز چگونگي  كننده تنظيم
  .جهاني كاربرد خواهد داشت  باحث زيست محيطيمشخّص سازد،در حوزهء م

آورد و محدوديتهاي  محدودي از مهندسي اجتماعي را فراهم مي  در مباحث زيست محيطي،عرف ابزارهاي
توان كفت آنچه  مي 30.سازد اي را آشكار مي عرف،نياز به توسعهء نهادها و معيارها و رژيمهاي حقوقي منطقه

متّحد انجام شده،در همين راستا و بر   الملل محيط زيست در چارچوب نظام ملل بين  تاكنون در زمينهء حقوق
  ترديدي نيست كه پيمانها و كنوانسيونهاي دربرگيرندهء مباحث و مسائل.معاهداتي بوده است  مبناي حقوق

ا و محيط زيست را پديد آورده و در اين زمينه ارگانه  گوناگون زيست محيطي،بنيانهاي حقوق بين الملل
ملل   در واقع،مجمع عمومي سازمان.اند و هستند بوده  نهادهاي نظام ملل متّحد داراي نقش محوري

و كنفرانسهاي بين )يونپ(اي چون برنامهء محيط زيست ملل متّحد  ويژه  متّحد،كارگزارهاي تخصصي و نهادهاي
  ،طرحهاي كاري و تدوين و تنظيمراهكارهاي نو  شود،همگي در گسترش سازمان برگزار مي  المللي كه از سوي

نقش   پيشبرد حقوق معاهداتي در حوزهء محيط زيست  كنوانسيونهايي كه چارچوب كار هستند و در نتيجه
  .اساسي دارند

   
  گيري نتيجه

حقوق بين الملل و   هاي حياتي و مهم در سطح امروزه حقوق محيط زيست بين المللي، به عنوان يكي از شاخه
بين المللي جدا دانست؛از اين » امنيت«توان آن را از مقولهء طرح است و چنانكه اشاره شد نميمسائل جهاني م

  .دو حوزهء امنيت و حفظ محيط زيست الزمهء ثبات و صلح در جهان است  رو،ايجاد ارتباط بين
را به ميان دشواري   اي است كه مسائل علمي و فنّي بسيار پيچيده  حمايت از محيط زيست كرهء زمين موضوع

دهد و  را در سطح ملّي تحت تأثير قرار مي  زيست محيطي مبحثي است كه هم منافع اقتصادي  حفاظت.آورد مي
رژيم حقوقي زيست محيطي نه تنها به عنان .مطرح است  به عنوان يك بحث عمده در روابط شمال و جنوب  هم

عقيدتي با مانع و چالش رو به   اقتصادي و اختالفهاي همچنين بر اثر رقابت  مسئلهء حاكميت سرزميني دولتها،بلكه
اند كه بيشتر مشكالت زيست محيطي كرهء زمين از عملكرد  در حال توسعه به اين باور رسيده  كشورهاي.روست

كشورهاي   است و تحميل ضوابط و مقرّرات زيست محيطي به  نادرست كشورهاي پيشرفتهء صنعتي پديد آمده
به سخن .دور سازد  است كه آنها را از نظر اقتصادي،از گردونهء رقابت  اي طرّاحي شده نهدر حال توسعه به گو

توسعه در برابر كنترلهاي زيست محيطي سخت و دقيق،به عنوان مانعي در راه توسعهء   ديگر،كشورهاي در حال
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  اند كه فقط كشورهاي اند و آن را تمهيداتي تجملي خوانده صنعتي و اقتصادي سريع و ارزان،ايستادگي كرده
  .اش برآيند توانند از عهده اند، مي پيشرفته كه قرنها به محيط زيست آسيب رسانده

تشخيص و خطا و   بيني يك نظام اي است كه پيش مسائل آن به گونه  پيچيدگي مباحث زيست محيطي و ماهيت
سازي و آسيب رساندن  آلوده  ئوليتبنابراين،در بحث مس.نمايد خطاكار و جبران خسارتها در آن، بس دشوار مي

آور براي آنها دريافت  هاي دقيق و الزام اي مطرح است كه هنوز پاسخ به محيط زيست، مسائل حقوقي پيچيده
    ديدن محيط زيست جدا از ضرر و زيان اقتصادي  آيا مسئلهء جبران خسارت ناشي از آسيب.است  نشده

  سازي و تخريب بيشترين نقش را در آلوده  ند كه دولتهايي كهك مي  اصل انصاف در حقوق بين الملل حكم
در حال توسعه بيشتر است،در   در مقايسه با كشورهاي  اند و امكانات و توانمنديهايشان محيط زيست داشته

  .مؤثرتري بر عهده گيرند  حفاظت از محيط زيست نقش
حقوق بين الملل در   ط زيست،از اصول اساسيكنندهء محي كشور آلوده  پرداخت غرامت از سوي  اصل مسئوليت

  .زمينهء محيط زيست است
تواند در مورد  مي  منافع يك دولت شود؟چه كسي يا چه مرجعي  است كه ممكن است از چنين خسارتي متوجه

  دعوا بپردازد؟  بيرون از محدودهء تحت صالحيت دولتها به طرح  آسيب ديدن محيط زيست
دولت بر محيط زيست،به گونهء فزاينده،از مرزهاي ملّي و از   آثار منفي اقدامات يكبا تأكيد بايد گفت كه 

جهان و جامعهء بين المللي را   رسد كه همهء كشورهاي اي مي رود و به مرحله كشورهاي نزديك آن فراتر مي
  .گيرد دربرمي

دي ويژهء يك يا چند دولت ارتباط گونهء مستقيم با منافع اقتصا  بنابراين،نگراني از آسيب ديدن محيط زيست به
خطرهاي .كند و نياز به حفاظت محيط زيست كرهء زمين و تعيين صالحيت ملّي دولتها مطرح است پيدا نمي

گيرد و محيط زيست مشترك  نوردد،هوا و آبهاي مشترك را دربرمي دولتي را در مي  زيست محيطي مرزهاي
  .دهد انساني را در معرض تهديد قرار مي

وضع قوانين   اما حركت از مرحلهء آگاهي تا بسيج سياسي براي:بين المللي از اين خطرها آگاه استنظام 
در آن دولتها با رضايت   گوييم كه مؤثّر،حركتي آرام،تدريجي و دشوار است،زيرا در نظامي از دولتها سخن مي

و نيز مغايرت ملّي كشورها با   قضاوت كنند و در آن تضّاد ارزشها و معيارهاي مي  و به اتّفاق آرا قانونگذاري
  .يكديگر بسيار مشهود است
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اميد است كه تالش مشترك كشورها، سازمانهاي بين المللي بويژه سازمان ملل متّحد و سازمانهاي غير دولتي بين 
رساند و اند،بتواند به پيشبرد حقوق بين الملل محيط زيست ياري  حركتي فراگير را آغاز كرده  المللي كه امروزه

بتواند »مشترك  محيط زيست«شايد همين حركت منافع كشورها را هر چه بيشتر به يكديگر گره زند و مفهوم
و امنيت بين المللي و كاهش   ناهمبسته و متشّتت را در راستاي برقراري صلح  اعضاي جامعهء بين المللي

،نيازمند »جهان سبز«شدن جهان معاصر بهتبديل . اقتصادي و اجتماعي به يكديگر نزديك كند  هاي نابرابري
  .ريزي،ساماندهي،كنترل و نظارت و اشتراك مساعي جميلهء همه انسانهاست برنامه

   
  1:پانوشتها

وظيفهء مشترك «بهينه توسط نسل حاضر به عنوان  در كنفرانسها و مجامع گوناگون لزوم طرّاحي و مهندسي.1
  . مطرح بوده است  ن به نسلهاي آيندهبراي حفظ ميراث طبيعت و انتقال آ» بشريت

،دهمين همايش بين المللي آسياي مركزي و قفقاز، »خزر  بحران زيست محيطي و امنيت درياي«رضا سيمبر،.2 
  .1381تهران،زمستان 

نيز در اين »نسل آينده«حقوق بين الملل محيط زيست كنوني در اصل متكّي بر ديدگاه اصالت انسان است،اما.3
هاي آينده براي داشتن زندگي مناسب در محيط  نسل  به عبارت ديگر،حمايت از حقّ.يگاه اساسي داردجا  حوزه
محيط زيست است،ديگر قواعد اين حقوق را نيز   سالم در عين حال كه يكي از قواعد حقوق بين الملل  زيست

  .دهد تحت الشّعاع قرار مي
  هاي بسيار مطرح شده است يط زيست،در نوشتهبحث حاكميت ملّي و ارتباط آن با رژيم حقوقي مح.4
  براي مطالعهء بيشتر .5 
  به.ك.در مورد تأثيرات زيست محيطي ر.6 

Francisco,Sieerra Club.1989. Stephen H.Scheinder,ááGlobal Warming'',San   
  به.ك.براي مطالعه بيشتر دربارهء مفهوم امنيت در روابط بين الملل و مسائل زيست محيطي،ر.7

، 1379، فصلنامهء سياست خارجي،سال چهاردهم،پاييز »بازنگري مفهوم امنيت در روابط بين الملل«رضا سيمبر،
  .716-729صص 

  : در اين باره مراجعه شود به.8

                                                            
  :آن ، به لينک ذيل مراجعه نماييد PDFشاهده منابع کامل مقاله و برای م١

http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=95982 
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  .22-31،صص 1380  ،دانشگاه گيالن،سال»روابط بين الملل«رضا سيمبر،.9
  .41-44همان،صص .10
11 .Shestack Jerome J.,ááThe Jurisprudence of''   
برخورداري از سالمت و محيط زيست سالم،از نكات بسيا   هاي آينده،بويژه حقّ لزوم رعايت حقوق نسل.14

اي  در مورد تهديد به كاربرد يا استفاده از سالح هسته  ديوان بين المللي دادگستري 1996مثبت در رأي مشورتي 
 35بردارد،ولي اشاره ضمني به اصل انصاف در بند   اين زمينهتوانست گامهاي بيشتري در  گرچه ديوان مي. است
كنندهء توجه به محيط زيست در آراي  هاي آينده و تكميل ديوان كه متضمن شناسايي تلويحي حقوق نسل  رأي

  .دهد است،به يقين آيندهء خوبي را براي پيشبرد اين حقوق نويد مي  گذشته آن
فراسوي حوزهء صالحيت و كنترل ملّي دولتها و   خسارت به محيط زيست تدوين قاعدهء عرفي منبع ايراد.28 

تعيين .بيني شده بود استكهلم پيش 1972اعالميهء  21جهاني كه با نگرش كمابيش متفاوت در اصل   مشتركات
ضرورت و تناسب در طول   محيط زيست و منافع نسلهاي آينده به عنوان يك معيار در ارزيابي اصل

محيط زيست نشان   رأي ديوان را در تدوين و توسعهء تدريجي حقوق بين الملل  مسلّحانه،نقش اين هاي درگيري
  .دهد مي

فرامرزي   تخريب محيط زيست در داخل مرزهاي يك كشور، چنانچه آثار و پيامدهاي  توان گفت كه مي 
  .آورد نداشته باشد، مسئوليتي براي آن كشور به وجود نمي
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 زيست محيطي چيست ؟  عدالت

   عباس دهقان    
  

   : از محيط زيست از ديدگاه آژانس حفاظت
(EPA) Environmental protection agency  

  :عدالت زيست محيطي چنين تعريف مي شود 
عدالت زيست محيطي برخورد عادالنه با تمامي افراد ،صرف نظر از نژاد،رنگ پوست،تابعيت يا درآمد " 

اد،اجرا و اعمال قوانين و مقررات و سياست هاي زيست محيطي مطابق با روابط معين شده و آنهاست و بر ايج
  ".مشخص تاكيد مي ورزد

 www.epa.gov  
   

برخورد عادالنه بدين معني است كه هيچ يك از گروه هاي مردمي شامل گروه هاي اقتصادي،اجتماعي،قومي و 
يد به صورت ناعادالنه و نامتناسب سهم بيشتري از پيامدهاي منفي زيست محيطي ناشي از فعاليت نژادي،نبا

  .هاي،سياسي،صنعتي،تجاري و شهري را متحمل شوند
عدالت زيست محيطي زماني محقق مي شود كه تمامي افراد جامعه هم از سرمايه گذاري هاي زيست محيطي و  

در واقع بروز خطرات و بحران هاي زيست محيطي تمامي افراد به طور منافع حاصل از آن منتفع شوند و هم 
در چنين شرايطي و با اعمال قوانين كارآمد، هم تبعات .برابر و دور از تبعيض،با مسائل و مشكالت مواجه شوند

ي منفي مسائل پيش رو براي تمامي اقشار ماليم تر خواهد بود و هم برخورداري همگان از منافع سرمايه گذار
 .هاي زيست محيطي ميسر خواهد شد

   
  Environmental injusticeعوامل تاثير گذار در نابرابري زيست محيطي   
نابرابري زيست محيطي زماني به وجود مي آيد كه افراد محروم و آسيب پذير ،اقوام و نژادها،اقليت جامعه و يا  

يا حتي ملي،از خطرات و بحران هاي زيست  ساير گروه ها به طور نامتناسبي در سطوح محلي ،منطقه اي و
در اين صورت حقوق اساسي افراد در برخورداري از عناصر زيست محيطي الزم در . محيطي متاثر شوند

  .زندگي،نقض مي شود
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در چنين شرايطي عدم دستيابي به منافع حاصل از سرمايه گذاري در حوزه منابع طبيعي و زيست محيطي،عدم 
ت و مشاركت در تصميم سازي و عدم دسترسي به ساير عناصر مربوط به محيط زيست ،باعث دسترسي به اطالعا

  .تشديد شرايط نامطلوب خواهد شد
   
  :مواردي از بي عدالتي هاي زيست محيطي  
در شهرها،صنايع آالينده و مكان هاي دفع مواد زائد جامد معموالً در نزديكي محل زندگي مردم كم          • 

و آنها نيز قدرت سياسي و اجرايي الزم براي جابه جايي منابع آالينده را ندارند ،در نتيجه دچار درآمد است 
  .بيماري هاي جدي و شديد مي شوند

   
بسياري از شركت هاي توليدي و صنعتي با بي توجهي به سالمتي و ايمني كارمندان و كارگران خود،هزينه       •

  .منافعي عايد خود مي سازندهاي خود را كاهش داده و از اين راه 
   

  .در بسياري از نقاط  شاهد نابودي زيستگاه اي طبيعي و به خصوص جنگل ها به سبب تغير كاربري آنها هستيم     •
   

قرار گرفتن در معرض سرب موجود در بنزين ،رنگ هاي نقاشي و مسموميت ناشي از آن از معضالت خانواده      •
  .ها،به ويژه كودكان است
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  :بخش دوم
بررسي وضعيت حاد درياچه اروميه از نظر 

  حقوق محيط زيست و بين الملل
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  مطالبي درباره ي نابودي درياچه ي اروميه 

  هادي ساالري 
گويند كويرهاي حاصل از عقب نشيني درياچه اروميه به ويژه از نوع كويرهاي بسيار خطرناك  كارشناسان مي

دند اساسا كويرها از نظر تركيبات خاك به دو دسته كوير نمك و كوير بدون نمك تقسيم آنان معتق. است
هاي بومي منطقه را  روند كه ادامه حيات گونه شوند كه كويرهاي نمكي از نوع بسيار خطرناك به شمار مي مي

  .دهند مورد مخاطرات جدي قرار مي

  
و غربت غمناك آن بوي مرگ را كه در سواحل آن در اگر گذري بر درياچه اروميه داشته باشيد در سكوت   

 .توانيد بخوبي استشمام كنيد حال پرسه زدن است مي
آري اين درياچه زيبا در آبي زالل خود مرگ خاموشي را به انتظار نشسته است كه حتي ، هاي و هوي و شر و 

  .نمايدتواند اين فرياد خاموش را در خود پنهان  شور مسافران و گردشگران هم نمي
توجهي انسانها خمي به ابرو آورد همچون مادري دلسوز هنوز هم غم  آنكه از اين همه بي چي چست نيز بي

آيا براستي بايد اين واقعيت را باور كرد كه درياچه اروميه . خورد مسافران آينده و فرداي بدون درياچه را مي
  كشد؟ هاي آخر خود را مي نفس

هشت سال پيش وضعيت درياچه اروميه را بحراني اعالم كرده و معتقدند در كارشناسان محيط زيست از مدت 
اي نه چندان دور از بين  صورتيكه اقدامات الزم براي احياي اين درياچه صورت نگيرد درياچه اروميه در آينده

  .خواهد رفت
اين درياچه را است خطر خشك شدن  بروز اين وضعيت كه هنوز مورد توجه جدي مسووالن ذيربط قرار نگرفته

  .اي نه چندان دور بسيار جدي كرده است رود را در آينده كه به عنوان بزرگترين تاالب كشور بشمار مي
شود كه با وجود بارندگي هاي مطلوب چند سال اخير  نگراني درمورد وضعيت اين درياچه زماني جدي تر مي

آب آن همچنان ادامه داشته و ازارتفاع  هيچگونه بهبودي دروضعيت آن مشاهده نشده و پسروي و كاهش سطح
  .شود آب اين درياچه دائما كاسته مي

است نشان  مطالعات مديريت زيست بوم حوزه آبريز درياچه اروميه كه با همكاري بانك جهاني به اتمام رسيده
يدي مواجه سال آينده با بحران شد20  دهد درياچه اروميه به عنوان دومين درياچه شور جهان تا كمتر از  مي

  .خواهد شد
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ها و حكايات مردم  هاي دور داشته است در ميان افسانه درياچه اروميه به دليل قدمت و قداستي كه از گذشته 
اي زيبا و شنيدني ميان  الخصوص اروميه نيز از جايگاه وااليي برخوردار است چنانكه افسانه آذربايجان و علي

  .شود مردم اروميه از اين درياچه نقل مي
براي نجات مردم شهر و ديارش شب هنگام كنار درياچه چراغ افروخته بود  دختر اورميا كه"براساس اين افسانه 

  ."به دست سپاهان اشور اسير و چراغش شكسته و خودش بعد از شكنجه در ساحل درياچه كشته شد
رويند و اين  سواحل درياچه ميهاي بنفشي روييدند كه هر سال در  گويند از خاكستر اين دختر زنبق ها مي قديمي
  .ها در واقع نگهبان شهر ، دريا و مردم هستند زنبق

   
  

  شرايط جغرافيايي درياچه اروميه
درياچه اروميه در ميان دو استان آذربايجان شرقي و غربي و در ميان حوزه آبريز سه استان آذربايجان غربي ، 

  .آذربايجان شرقي و كردستان قرار دارد
يه بزرگترين آبگير آسياي غربي است و از دوران دوم زمين شناسي قدمت دارد و ازنظر زمين درياچه اروم

  .شناسي گودالي است كه براثر چين خوردگي بوجود آمده است
  تا 130  متر ارتفاع دارد ، طول درياچه 1600  متر و بلندترين منطقه آن نيز 1278  ارتفاع آن ازسطح درياي آزاد 

  ترين قسمت در شمالغربي  كيلومتر و در كم عرض58  ترين قسمت  و عرض آن در پهنكيلومتر است 140
  .كيلومتر است15

درياچه اروميه بعنوان بزرگترين پهنه آبي فالت ايران در تلطيف آب و هوا، تامين رطوبت الزم براي رشد و نمو 
قطعه از جزاير اين درياچه مانند جزيره  گياهان و تعادل آبهاي زيرزميني نقش حياتي داشته و در سالهاي اخير پنج

  .اسالمي به خشكي وصل شده است كه در تاريخ حيات درياچه اروميه سابقه نداشته است
جزيره كوچك و بزرگ است به صورت تپه ماهور و با 102  عرصه طبيعي جزاير درياچه اروميه كه داراي 

  محيط درياچه اروميه نيز . رن وحشي استپوشش گياهي استپي محل زاد و ولد انواع پرندگان و جانوا
  .باشد رودخانه دائمي و فصلي مي14  كيلومتر بوده وحوزه آبريز 463
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گاه طبيعي محيط زيست جهان است كه به دليل طبيعت مناسب آن  ذخيره59  پارك ملي درياچه اروميه يكي از 
هاي طبيعي سواحل و جزاير آن از سوي  ييبراي زيست دائمي و موقت انواع پرندگان كمياب و نادر جهان و زيبا

  .گاه بيوسفري در جهان شناخته شده است يونسكو به عنوان يك ذخيره
رود كه نزديك به هشت  هاي طبيعي خود يكي ازبزرگترين معادن امالح جهان نيز بشمار مي اين درياچه با زيبايي

  .ميليارد مترمكعب انواع نمكها را در خود جاي داده است
   

  ت زيست محيطي درياچه اروميهاهمي
درياچه اروميه يكي از مناطق حفاظت شده مهم جهان است كه در مقياس جهاني در تداوم چرخه حياتي تعدادي 

كننده اي ايفا مي نمايد و شايد در دنيا دركمتر جايي بتوان يافت كه به اندازه  از پرندگان مهاجر نقش تعيين
  .حيط زيست خارجي قرار گرفته باشددرياچه اروميه مورد توجه متوليان م

  .پارك ملي مشمول محدوديتهاي ويژه است14  درياچه اروميه و حريم آن به عنوان يكي از 
نقطه را براي حفاظت انتخاب كرده كه يكي 9  ) انسان و زيستكره(يا ) انسان و بيوسفر(يونسكو در برنامه جهاني 
  .باشد از آنها درياچه اروميه مي

تاالب پراهميت را 20  اند  كشور جهان به آن پيوسته120  برگزار گرديد و 1349  امسر نيز كه درسال كنوانسيون ر
  .اند كه درياچه اروميه يكي از آن جمله است در دنيا براي حفاظت موكد برگزيده

كشور تحت عنوان 180  كه با شركت  "توسعه زيست محيطي"پس از كنفرانس سازمان ملل متحد درباره 
به نتيجه 1994  اي در سال  برگزار و با صدور اعالميه 1992 در شهر ريودوژانيرو در سال ) ع سران زمينمجم(

  .گرديدGEF  انجاميد موجب فعال شدن طرح تسهيالت زيست محيطي جهان در چارچوب 
بل حفاظت اي كه مناسب تشخيص داده شد و قا از درياچه اروميه، اولين منطقهGEF  براساس بازديد كارشناسان 

راه حل "دانسته شد حوضه درياچه اروميه بود كه موجب برگزاري كارگاهي در شهر اروميه نيز تحت عنوان 
  .شد1380  در سال  "اكوسيستمي براي مديريت درياچه اروميه 

   
  

  هاي مهم اكولوژيكي درياچه اروميه ارزش
ي و اكولوژيكي منحصر بفرد از مهمترين و با هاي طبيع دليل ويژگي تاالب درياچه اروميه باداشتن آب شور و به

  .هاي ايران است ترين اكوسيستم ارزش
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اين تاالب داراي دو نوع اكوسيستم آبي و خشكي بوده كه اكوسيستم آبي آن شامل آب شور درياچه و اراضي 
گونه از 12  باتالقي حاشيه آن است در داخل آب شور اين درياچه يكنوع جانور آبزي بنام آرتميا اروميانا و 

  .كنند كه از منابع غذايي عمده پرندگان آبزي و كنار آبزي است جلبكها زيست مي
باشد كه هر يك تامين كننده بخشي از نيازهاي  جزيره بزرگ و كوچك مي102  اكوسيستم خشكي نيز شامل 
  .رود حياتي درياچه به شمار مي

داشتن قوچ و ميش ارمني و اشك با داشتند گوزن زرد ، با ) قويون داغي(بزرگترين اين جزاير به ترتيب كبودان 
  .باشند اي مي اسپير و آرزو با داشتن پوشش گياهي غني داراي اهميت ويژه

از جزاير كوچك درياچه هستند كه مكان بسيار مهمي براي جوجه آوري پليكان سفيد، ) دوقوزلر(جزاير نه گانه 
  .فالمينگو، تنجه و كاكايي صورتي است

باكالن "توان به  العاده زيستي نيز برخوردار است مي گان شاخص ديگر حاشيه تاالب كه ارزش فوقاز پرند
  .اشاره نمود "خروس كولي سينه سياه"و  "كوچك

هاي پذيراي  از مهمترين مكان) بخصوص تاالبهاي حاشيه جنوبي( اين درياچه به همراه تاالبهاي حاشيه خود 
  .باشد پرندگان مهاجر مي

اند كه اين تنوع  خانواده بومي و مهاجر در اين درياچه شناسايي شده22  گونه متعلق به 186  ان تاكنون از پرندگ
هايي كه به منظور آشنايي با زندگي اين پرندگان با  بررسي. زيستي در يك محدوده در جهان كم نظير است

كي از آنست كه اين پرندگان در سطح گيرد اهميت جهاني اين زيستگاه را نشان داده و حا گذاري انجام مي حلقه
  .كنند وسيعي از كره زمين به اين درياچه مهاجرت مي

كنند كه غذاي سخت پوستاني بنام آرتميا  زندگي مي)آنترومورفا(در آب شور درياچه نيز چند نوع جلبك بنام 
  .دگيرن شده و اين سخت پوستان نيز خود مورد تغذيه پرندگاني از جمله فالمينگو قرار مي

اين روند و چرخه حيات در طي اعصار و قرون ممادي چنان نظمي يافته است كه چرخه حيات اين زيستمندان را 
تواند چرخه زندگي ساير  است و بطور بديهي بهم خوردن چرخه زندگي هريك از اين آبزيان مي تداوم بخشيده

  .زيستمندان را مختل سازد
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  عوامل تهديدكننده درياچه اروميه
هاي آبهاي سطحي حوزه آبريز اين درياچه در طي  لب كارشناسان از مهار وسيع و بدون كارشناسي جرياناغ

  .برند يك دهه اخير به عنوان مهمترين عامل تهديدكننده حيات درياچه اروميه نام مي
ا طي سالهاي اخير اين نكته كامال روشن شده كه اغلب سدهاي احداث شده، محيط هاي پايين دست خود ر

  .اند و درياچه اروميه بارزترين نمونه از اين دست است تحت تاثير قرار داده
هاي منتهي به اين درياچه تعداد زيادي سد  با توجه به آنكه در حوزه آبريز درياچه اروميه و اغلب رودخانه

ين درياچه برداري قرار گرفته و برخي نيز در حال احداث هستند شوري آب ا ساخته شده كه برخي مورد بهره
اي رسيده كه خطر مرگ  به شدت افزايش يافته و از حد اشباع گذشته و به اعتقاد كارشناسان هم اكنون به مرحله

  .درياچه را به دنبال دارد
در زمان حاضر پنج سد مهاباد، شهرچايي اروميه، سد ماكو، حسنلوي نقده و شهيد كاظمي بوكان در آذربايجان 

  .ميليون متر مكعب از آبهاي جاري استان را مهار كرده است700  داد يك ميليارد و غربي وجود دارد كه اين تع
ميليون متر 543  سد ديگر در حوزه آبريز درياچه اروميه با ظرفيت كلي يك ميليارد و 11  اين درحالي است كه 

ا پايان امسال ميليون متر مكعب ت235  باشد كه از اين تعداد هفت سد به ظرفيت  مكعب در دست احداث مي
  .برداري قرار خواهند گرفت مورد بهره

  بردراي از اين سدها نيز  در همين حال هفت سد ديگر نيز در آذربايجان غربي در دست مطالعه هستند كه با بهره
  .ميليون متر مكعب از آبهاي سطحي استان مهار خواهد شد558

متر مكعب از آبهاي سطحي و زيزميني آذربايجان غربي ميليون 200  در زمان حاضر نيز ساالنه چهار ميليارد و 
رسد كه از اين ميزان نيز  براي مصارف كشاورزي ، شرب شهري و روستايي در سطح اين استان به مصرف مي

ميليون متر مكعب از آب ذخيره 700  هاي زيرزميني، يك ميليارد و  ميليون متر مكعب از سفره 800 يك ميليارد و 
  .شود ميليون متر مكعب نيز از آبهاي جاري استفاده مي600  ا و شده در پشت سده

شود  اين درحاليست كه حدود پنج شبكه آبياري و زهكشي نيز در اين حوزه احداث شده و پيش بيني مي
  .هاي ديگري نيز بر آن افزوده شود شبكه

ه با همكاري بانك جهاني منتشر با اين وجود بر اساس اعالم مطالعات مديريت زيست بوم آبريز درياچه اروميه ك
پروژه برق آبي ديگر هم در اين 16  سد انحرافي و 11  اي،  سد ذخيره1400، 29  شده است قرار است تا سال 

  .برداري برسد حوزه به مرحله بهره
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كارشناسان سازمان حفاظت از محيط زيست كشور عوامل انساني بويژه ساخت بي رويه سدها را درخشك شدن 
ساخت سدها جريان سيالبها را كنترل كرده و آب تنظيم : آب درياچه اروميه موثر دانسته و معتقدند بخشي از

  .شود برداري قرار گرفته و وارد درياچه اروميه نمي شده مورد بهره
رويه از آبهاي زيرزميني براي آبياري باغات توسعه يافته اطراف درياچه اروميه را در  آنان همچنين استفاده بي

  .دانند عيت آب اين درياچه تاثيرگذار ميوض
به اعتقاد آنان چنانچه حق آبه درياچه اروميه از سوي وزارت نيرو تامين نشود روند بحراني و خشك شدن 

  .تدريجي اين تاالب بزرگ ايران همچنان ادامه خواهد داشت
   

  عوارض و نتايج حاصل از اين بحران
آب به درياچه اروميه، ارتفاع آب اين درياچه به ميزان پنج متر  در زمان حاضر به دليل كاهش جريان ورودي

هاي جنوبي ، شرقي و نقاط  هزار هكتار از عرصه120  نسبت به ماكزيميم آن كاهش پيدا كرده و باعث شده تا 
  .زار تبديل گردد پست اين درياچه به شوره

جنوبي گاهي به دهها كيلومتر هم  پسروي آب درياچه آنچنان زياد است كه در برخي سواحل بويژه سواحل
گرم در هر ليتر شده كه 300  تا 290  حدود  كاهش آب اين درياچه باعث باال رفتن ميزان شوري آب به. رسد مي

  .اين امر نيز موجب تشكيل بلورهاي حجيمي از نمك در كف اين درياچه شده است
هم . گرم در ليتر است 160 شرايط عادي اين درحالي است كه ميزان غلظت نمك در آب اين درياچه را در 

اكنون سواحل كم عمق درياچه اروميه با انباشت بلورهاي نمك روبروست به طوريكه سفيدي آن از 
  .شود ها نيز ديده مي دوردست

هاي بزرگ و كوچك  هاي بزرگي از نمك از ميان آنها سربرآورده و به تپه در برخي نقاط درياچه نيز توده
زار  كارشناسان معتقدند اين كوچك شدن مساحت درياچه اروميه هشدار مهمي است زيرا شوره .اند تبديل شده

هاي اطراف را تهديد  ها و نواحي مسكوني و آبادي حاصل از اين عقب نشيني تمام اراضي، مزارع ساختمان
حي مسكوني زارهاي پديد آمده بسوي اين اراضي و نوا خواهد كرد زيرا با وزش باد، نمك موجود در شوره

شود كه تاثير مستقيم برروي كشاورزي منطقه، سالمت  هدايت و منتشر شده و همين امر موجب خشكسالي مي
  .ها خواهد شد مردم و افزايش مهاجرت
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هاي زيست محيطي در طراحي  به اعتقاد آنان اين اقدامات و عوارض ناشي از آن كه به دليل عدم اجراي ارزيابي
سدها رخ داده برخالف اهداف تعيين شده در سياست بيابان زدايي كشور بوده است زيرا  ريزي و احداث و برنامه

  .زار ها و بروز خشكسالي در منطقه، گسترش و افزايش مناطق كويري را در پي دارد ايجاد شوره
ك گويند كويرهاي حاصل از عقب نشيني درياچه اروميه به ويژه از نوع كويرهاي بسيار خطرنا كارشناسان مي

آنان معتقدند اساسا كويرها از نظر تركيبات خاك به دو دسته كوير نمك و كوير بدون نمك تقسيم . است
هاي بومي منطقه را  روند كه ادامه حيات گونه شوند كه كويرهاي نمكي از نوع بسيار خطرناك به شمار مي مي

  .دهند مورد مخاطرات جدي قرار مي
   

  نپسروي آب درياچه اروميه و جاندارا
اند و  بر اثر كاهش ارتفاع آب درياچه اروميه پنج جزيره از جزاير نه گانه اين درياچه به خشكي متصل شده

  .كننده اي براي پارك ملي درياچژه اروميه شده است موجب بروز وضعيت نگران
مينگو نيز به با اتصال اين جزاير به خشكي ادامه زيست و زادآوري برخي از پرندگان نادر از جمله پليكان و فال

شدت به مخاطره افتاده بطوريكه از شمار پرندگاني كه هرساله براي زمستان گذراني به پارك ملي درياچه 
  .كردند به نحو چشمگيري كاهش يابد اروميه مهاجرت مي

ها به اين جزاير  پيش از اين محصور بودن اين جزاير بوسيله آب از ورود حيوانات وحشي و همچنين انسان
آورد كه هم اكنون با از بين رفتن اين موانع امنيت حاكم در اين جزاير براي وحوش از بين  ري بعمل ميجلوگي

  .رفته است
شوري بيش از حد آب پارك ملي درياچه اروميه، زندگي پرندگان ديگر را نيز در اين درياچه به خطر انداخته 

رت كنند شمار زيادي گرفتار بلورهاي نمك شده و بطوريكه هر ساله از تعداد پرندگاني كه به اين درياچه مهاج
  .شوند قادر به پرواز نمي

شود باعث شده تا  غلظت زياد نمك كه كريستاليزه شده و بشكل بلور در پاها و زيربال پرندگان جمع مي
يده در پرندگان نتوانند بخوبي پرواز كرده و در نتيجه عدم تغذيه و مرگ و مير آنها افزايش پيدا كند كه اين پد

  .خورد بيشتر به چشم مي "كشيم"پرندگاني چون 
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ساكن در جزاير اشك و كبودان پارك ملي درياچه  "قوچ و ميش ارمني"و  "گوزن زرد"عالوه بر اين زندگي 
اروميه نيز به دليل كمبود علوفه و آب شيرين با مشكل جدي روبرو شده بطوريكه سازمان محيط زيست در پي 

  .باشد ها مي هاي جانوري مذكور به ديگر زيستگاهتخليه بخشي از گونه 
  .كنند راس گوزن زرد در جزاير اشك و كبودان زيست مي200  راس قوچ و ميش ارمني و 800  در زمان حاضر 

   
  آرتميا، تالش براي ماندن

نده درياچه آرتمياي درياچه اروميه تنها موجود ز. درياچه اروميه بزرگترين زيستگاه طبيعي آرتميا در دنيا است
  .هاي موجود درياچه تغذيه كند تواند در آب غليظ و شور اين درياچه زندگي و از جلبك است كه مي

ترين موجود زنده درياچه اروميه است كه غذاي اصلي پرندگاني مانند فالمينگو را تشكيل  آرتميا مشخص
  .دهد و بيشترين منبع غذايي براي ماهيان خاوياري است مي

نون به دليل شوري بسيار باالي آب درياچه اروميه در معرض تهديد جدي قرار دارد كه بسيا آرتميا هم اك
كننده است و اگر فكري به حال آن نشود ادامه حيات اين موجود ارزشمند در اروميه با خطر جدي مواجه  نگران

  .خواهد شد
هاي  ود در درياچه اروميه تخمموج) تخم آرتميا(هاي  كارشناسان سازمان حفاظت محيط زيست معتقدند سيست

هاي گذشته است كه چون شوري آب بسيار باال رفته است وزن مخصوص اين تخمها كاهش  رسوب يافته سال
  .آيند يافته و به سطح آب مي

باعث شده تا زايندگي آرتميا ) گرم در ليتر300  (به اعتقاد آنان زايندگي آرتميا به دليل شوري بيش از حد آب 
اكنون سيستها هم  ر نزديك شود و چون تخمها به يك بيست و پنجم سالهاي گذشته رسيده است همبه نقطه صف

  .شوند كه اين يك هشدار جدي براي اكوسيستم درياچه اروميه است به سختي پيدا مي
اي نتواند در يك درياچه حيات داشته باشد درياچه رو به مرگ نزديك  در چنين شرايطي كه هيچ موجود زنده

هاي اكولوژيكي را  شود و افزايش غلظت شوري تنها موجب افزايش استفاده معدني شده و در نتيجه استفاده مي
عدد در هر ليتر آب  30 تا 5  در زمان حاضر بر اثر شوري بيش از حد آب تعداد تخم آرتميا از . نمايد نابود مي

  .درياچه به يك تخم كاهش يافته است
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  صنعت گردشگريرونقي  چست و بي غروب چي
هاي توريستي در اطراف اين درياچه نيز  درپي عقب نشيني درياچه اروميه و كاهش شديد مساحت آن فعاليت

  .عمال با تهديد جدي مواجه شده است
هزار هكتار آن به ويژه در مناطق 120  هزار هكتار مساحت درياچه اروميه حدود 570  در زمان حاضر از مجموع 

  .زار تبديل شده است واشي پست به شورهجنوب و شرق و نيز ح
ها  ها و كشتي ها و امكانات پهلوگيري قايق به همين دليل در حال حاضر با عقب نشيني درياچه، عمده اسكله

ها و ديگر اماكن توريستي پيرامون درياچه اروميه را  درسواحل و جزاير تعطيل شده و همين مسئله فعاليت هتل
  .استباركود شديدي مواجه كرده 

ها و شناورهاي اين درياچه نيز به ويژه در مناطقي چون رشكان، گلمانخانه،  هم اكنون تعداد زيادي از اسكله
  .اند كبودان و اشك به دليل كاهش ارتفاع و پسروي آب از كار افتاده

ي را در همين امر باعث شده تا سازمان محيط زيست نيز فعاليتهاي گردشگري و بويژه ترددهاي گشتهاي توريست
  .اين درياچه محدود نمايد

نيز كه اخيرا در اين استان  "هاي توسعه گردشگري در آذربايجان غربي ها و ظرفيت بررسي قابليت"در همايش 
كنندگان در اين همايش با ابراز نگراني درباره وضعيت زيست محيطي درياچه اروميه  برگزار شد شركت

هاي گردشگري در پيرامون اين  براي ممانعت از توقف فعاليت خواستار مساعدت سازمان حفاظت محيط زيست
  .درياچه شدند

گذاري  اي براي جذب سرمايه كارشناسان بخش گردشگري نيز معتقدند درطول چند سال اخير فعاليت گسترده
فعلي  ها در محدوده درياچه اروميه و ادامه روند در استان آذربايجان غربي انجام شده است كه توقف اين فعاليت
  .ها را با خطر مواجه خواهد كرد گذاري وضعيت اين درياچه و پسروي مداوم آب آن قطعا اين سرمايه

   
  حرف آخر

مرگ تدريجي درياچه اروميه بزرگترين تاالب ايران، دومين درياچه شور جهان تنها خشك شدن يك درياچه 
كوسيستم و از بين رفتن منابع كالن خاصيت نيست، مرگ درياچه اروميه يعني بهم ريختن وضعيت ا نمك بي

هاي بزرگ بيوسفري جهان ، يعني از بين رفتن  كشاورزي و اقتصادي، يعني از دست دادن يكي از زيستگاه
 . هاي منحصر بفرد گردشگري آذربايجان و جهان ميراثي چند هزار ساله و نابودي يكي از جاذبه
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 محيط زيست درياچه اروميه و عوامل عمده تهديد 

 كتر مير مهرداد ميرسنجريد

  
  سرآغاز سخن

هاي عمده مردم  كند كه به رغم نگراني درياچه اروميه در حالي سخت ترين دوران حيات خود را سپري مي
   .حيات آن هيچگاه به طور جدي توسط مسئوالن مورد توجه قرار نگرفته است

گيرد كه  مشكالت محيط زيستي باال ميمتاسفانه بر اساس رويه معمول، تنها زماني حساسيت عمومي نسبت به 
كار از كار گذشته و اين كه چرا پيش از نمايان شدن معضالت محيط زيستي به دنبال پيش گيري نيستيم پرسشي 

شود و بايد فاجعه عظيمي چون شمارش معكوس نابودي  است كه هيچ گاه در موقع خود بدان پرداخته نمي
   .ر تكاپوي چاره جويي افتندتاالب اروميه رقم بخورد تا مسئوالن د

بي ترديد از . ها و بي توجهي عمومي روبه روست اي از سوء مديريت محيط زيست ايران هر روز با ابعاد تازه
اصلي ترين داليل نقش كم رنگ جايگاه حفاظت محيط زيست در ميان مردم و مسئوالن ضعف مفرط آموزش 

انه ملي و بي توجهي آموزش و پرورش در آموزش اهميت همگاني ناشي از عدم تبليغات مناسب و در خور رس
   .هاي اجرايي و نيز آموزش پايه درمدارس بوده است حفاظت محيط زيست در سطح همه دستگاه

 
  هاي اجرايي  تهديد محيط زيست ناشي از نگاه بخشي نهاد
هاي  يط زيست در كالسهاي بنيادين مح هاي ضعف آموزش متاسفانه همان گونه كه در باال آمد يكي از پيامد

ها، نگاه بخشي كارشناساني است كه تخصصي غير وابسته به محيط زيست را كسب  پايه ابتدايي و نيز دانشگاه
وزارت راه و شهرسازي ايران بي . توان به تخصص عمران و راه سازي اشاره نمود نمايند كه از ان ميان مي مي

هاي ارزشمند بين المللي شمال  و تخريب و نابودي جنگل زند توجه به اهميت محيط زيست، ساز خود را مي
اين . كند توجيه مي(!!) همچون جنگل ابر و پارك ملي گلستان را به بهانه توسعه جاده سازي و كوتاه كردن مسير

گونه است كه وزارت نيرو نيز بي توجه به فرابخشي بودن اهميت محيط زيست و نقش خود در اين مقوله باال 
كنند  ن كاري وزارت خود رادر توسعه سد سازي و باالتر بردن هرچه بيشتر آمار اين بخش جستجو ميبردن بيال

ها و تخريب و  هرچند سدسازي در ايران همراه با تخريب و تهديد محيط زيست، جداسازي مخرب اكوسيستم
نگي و طبيعي در ايران سد سازي همراه با تخريب ميراث فره. هاي ميراث فرهنگي نياكانمان باشد نابودي عرصه

هاي ميراث فرهنگي و تاريخ گهربار ايران زمين در  هاي اخير در عرصه همچون ساخت سد سيوند و سد سازي
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هاي دنيا حتي با جعل تاريخ و ربودن افتخارات  رسد كه ديگر كشور خوزستان در حالي به راحتي به انجام مي
بينند تا با جلب هرچه بيشتر  ي فرهنگي را تدارك ميهاي ويژه تاريخ ها و مكان ديگران براي خود سايت

   .گردشگر، درآمد ملي و اقتصاد بومي خود را توسعه دهند
و در نابودي درياچه اروميه هم بي ترديد ضعف مديريت منابع آب توسط همه متوليان امر به ويژه وزارت جهاد 

. باشد ت امري مشهود و غير قابل انكار ميكشاورزي، وزارت نيرو، وزارت راه و شهرسازي و سازمان محيط زيس
هاي تامين كننده آب درياچه اروميه با ساختن سد و  اين گونه است كه بستن مسير گذر هزاران ساله رودخانه

   .عدم رعايت حقابه مربوط اصلي ترين نقش را در نابودي آن ايفا نموده است
 

  آيا درياچه اروميه تنها مشكل محيط زيست ايران است؟
شود در حالي كه اين گونه  اي تلقي مي تاسفانه معضل محيط زيستي درياچه اروميه از نگاه برخي مشكلي منطقهم

  .هاي سو مديريت محيط زيستي در بسياري نقاط ديگر كشور نيز قابل مشاهده است نيست و نمونه

 
پافشاري ضد محيط زيستي راه و  به دليل)در دنيا منحصر به فرد بوده و ارزش جهاني دارد( نابودي جنگل ابر كه 

هاي  هاي متولي آب رساني روستايي، تهديد گونه ترابري سابق، نابودي درياچه پريشان به دليل سوء مديريت نهاد
هاي هيركاني براي تامين منافع زودگذر و غير پايدار صنايع  هاي زنده باقي مانده جنگل يگانه بين المللي و فسيل

هاي مسئول  گي درياي مازندران ناشي از مسامحه غير قابل توجيه و چشم پوشي نهادچوب و كاغذ داخلي، آلود
هاي همسايه، تخريب محيط زيست خليج فارس به دليل ساخت سود جويانه  به عملكرد ضد محيط زيستي كشور

به  كه تهديد مستقيم تماميت ارضي سرزمين ايران را نيز(و تجاوز گرانه جزاير مصنوعي نخيل توسط امارات
هاي آشكار، همه و همه بخشي از  و چشم بستن سازمان محيط زيست و وزارت خارجه به اين تهديد) همراه دارد

هاي آن را  تابلوي وضعيت محيط زيست ايران است كه نابودي تاالب يا به اصطالح درياچه اروميه يكي از پازل
   ...گيرد بر ميدر 
 

  هاي محيط زيستي درياچه اروميه ويژگي
هاي آن زادگاه  مشهور و به قولي كرانه» چي چست«ب بين المللي درياچه اروميه كه در ايران باستان به تاال 

ايران زمين بوده در سال هاي اخير با انواع بالهاي طبيعي و انساني دست و پنجه نرم كرده  زرتشت پيامبر باستاني
   .رود و با سرعت به سوي نابودي پيش مي
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تقريبا ( هزاركيلومترمربع 60هزار هكتار داراي حوزه آبريز ي با حدود  570سعت بيش از با و» درياچه اروميه»
   .گيرد را در بر مي) سه درصد مساحت ايران

دليل اهميت محيط زيستي به عنوان ذخيره گاه زيست كره در مجامع جهاني به ثبت رسيده و مورد  اين درياچه به 
خورشيدي با مصوبه شوراي عالي محيط 1352اچه اروميه در سال دري. حمايت بين المللي قرار گرفته است

كنوانسيون رامسر (خورشيدي از سوي كنوانسيون جهاني تاالب ها 1354زيست به عنوان پارك ملي و در سال 
به عنوان يكي از مهم ترين تاالب هاي بين المللي جهان به ثبت رسيده است، اين در حالي است كه امروزه سير )

  .كند نابودي و پاك شدن از روي نقشه جغرافيايي جهان را با سرعت طي ميقهقرايي 
تاالب وابسته و اقماري آب شور و شيرين بزرگترين زيستگاه حيات وحش  30پارك ملي درياچه اروميه با 

 .اند هكرد سازي و زاد آوري مي خاورميانه بوده كه در ساليان گذشته صدها هزار پرنده بومي و مهاجر در آنها النه

يا بحرالميت در غرب  Dead Sea(ِدرياچه اروميه با ويژگي هاي خاص خود بعد از درياچه شور درياي مرده 
به عنوان دومين درياچه شور جهان به شمار مي رود و ) درصد 7/33كيلومتر مربع وسعت و شوري  810اردن با 

و كوچك از قابليت هاي اكولوژيك جزيره بزرگ  102به عنوان بزرگ ترين تاالب دايمي با دارا بودن 
   .اي برخور دار است يگانه

متر از سطح دريا درگودال وسيعي واقع شده كه رود ارس و ارتفاعات سهند و  1225درياچه اروميه در ارتفاع 
هاي مرزي با  هاي كردستان حد جنوب خاوري و جنوبي، و كوه سبالن حد شمال و شرقي، دره سفيدرود و كوه

   .دهند ختري آن را تشكيل ميتركيه حد با
 56در اين درياچه حدود . درصد بوده است 23آب درياچه بسيار شور و تلخ و امالح آن در گذشته حدود  

است كه قسمت ) شاهي سابق(جزيره كوچك و بزرگ وجود دارد كه از همه معروف تر جزيره اسالمي 
   .شود خاوري ان در موقع پس روي آب به شبه جزيره تبديل مي

  
با اقتصاد بي تحرك اكوتوريسم ) بحرالميت(مقايسه بهره برداري اكوتوريستي درياي مرده 

  درياچه اروميه 
توان به موارد زير اشاره  هاي فراوان اكوتوريستي برخوردار است كه از آن جمله مي درياچه اروميه از پتانسيل

 :نمود

هاي گوگردي و گازدار و  آب معدني شامل آبهاي  جزاير زيبا، حيات وحش، پرندگان مهاجر و نيز چشمه
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هاي اطراف درياچه كه هر يك پتانسيل بسيار مناسبي براي توسعه  قليايي و نمكي و غيره و گل و الي و لجن
هاي بسيار درآمد زا و هماهنگ با محيط زيست آن از جمله طبيعت بيني و پرنده بيني  صنعت اكوتوريسم و بخش

تواند بسيار  از اين صنعت پر سود كه هم در اقتصاد محلي و هم در اقتصاد ملي مي شود كه متاسفانه محسوب مي
   .اي برده نشده است تاثير گذار باشد هيچ بهره

هايي كه از درياي مرده توسط  هاي استفاده نشده درياچه اروميه به بهره برداري براي مشخص كردن توانايي 
نكته مهم اين كه درآمد سرشار اين دو كشور از جذب . ه نمودتوان اشار گيرد مي اردن و اسراييل صورت مي

هاي محيط زيست درياچه اروميه از  ها و جذابيت گيرد كه از همه پتانسيل اي صورت مي گردشگر از درياچه
هاي ميلياردي جلب گردشگر به اين  با اين حال جداي از درامد. جمله حيات وحش و جزاير زيبا بي بهره است

و به !! شود دالر به گردشگران فروخته مي 80ظرف زيباي محتوي لجن درماني بحرالميت تا مبلغ درياچه، يك 
 !رسانند هاي ويژه در سطح بين المللي به فروش مي همين صورت حتي نمك درياچه را در بسته بندي
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  هايي از درآمد زايي در درياي مرده فروش لجن و نمك بسته بندي شده، نمونه 
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  مهمترين مشكالت محيط زيستي درياچه اروميه
  ها، عامل اصلي خشك شدن درياچه  ها ي بي رويه بر روي رود سد سازي-1

از اصلي ترين منابع تغذيه كننده آب درياچه اروميه  رود خانه فصلي 7رودخانه دائمي و  21در حالي كه
عنوان عامل اصلي خشك شدن درياچه اروميه  ها به شوند، سد سازي بي رويه بر روي اين رود محسوب مي
شوند كه با گسترش روز افزون بهره برداري از اين سدها روند خشك شدن درياچه نيز تشديد شده  محسوب مي

  .است

هاي تغذيه كننده درياچه اروميه احداث شده و يا در  سد و بند در مسير رود خانه 40در حال حاضر نزديك به
رسد و اين در  ها به مصرف كشاورزي مي بل توجهي از آب هاي برداشتي از آندست اجراست كه حجم قا

درصد بر آورد شده است و اين  34هاي مربوط  صورتي است كه حداكثر راندمان آبياري كشاورزي توسط نهاد
رسد هدر رفته و تبخير  ها كه به مصرف بخش كشاورزي مي ها و چاه درصد آب برداشتي از رودخانه 66يعني 

  .شود يم

 
هاي سد  بخش مشخص شده با دايره پيامد. تازه ترين عكس هوايي منطقه از وضعيت دو درياچه همجوار اروميه و وان

 .دهد شود را به خوبي نشان مي هاي عمده به درياچه مي هاي كشاورزي كه مانع رسيدن آب رود سازي براي زمين
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رود، گدار و باراندوز كه با   رود، سيمينه  هاي زرينه انههاي انجام شده سدسازي بر روي رودخ بر اساس پژوهش
 16هاي كشاورزي صورت گرفته سبب شده آب درياچه در بسياري از مناطق از  هدف توليد برق و آبياري زمين

   .متر عقب بنشيند 22تا 
 
  گذر اروميه، پروژه تخريب كننده محيط زيست درياچه ميان -2
هاي نخستين بعد از انقالب با طرح اين شهيد  تري از دل درياچه اروميه در سالاحداث راه ميان گذرشهيد كالن 

اين راه كه كوتاه زماني پس . ها پيشنهاد شد براي فراهم آوردن شرايط مناسب تر جهت تداركات جنگي به جبهه
ساخت  .شد فرو نشست ديگر بار باز هم با اشكاالت محيط زيستي فراوان احداث 1368از افتتاح نخست در سال 

هاي محيط زيستي بسياري را به دنبال داشته كه از آغاز پيشنهاد احداث آن، توسط  اين ميان گذر پيامد
راه ميان گذر شهيد . متخصصان محيط زيست در مورد اين مخاطرات به طور مكرر هشدار داده شده است

ژيكي واكولوژيكي درياچه  درولوكند و زنجيره اكولوژيك وتعادل هي كالنتري جريان گردشي آب را مختل مي
   .نمايد را برهم زده و ارتباط دو سوي شمال و جنوب پل را از هم قطع مي

 
 
  شورشدگي بحراني درياچه-3

گرم نمك در هر ليتر برآورد  220تا  180در حالي كه نمك موجود در آب درياچه اروميه در حالت معمولي 
رسد كه از ديد متخصصان محيط زيست  گرم در هر ليتر مي 340ه شده است، اين ميزان در شرايط بحراني فعلي ب

هاي انجام شده بر اثر شوري بيش از حد  براساس برآورد. شود يك فاجعه اكولوژيك براي اين منطقه تلقي مي
برابر  40تا 76و75هاي  شود نسبت به سال هاي مهاجر محسوب مي آب، جمعيت آرتميا كه غذاي اصلي فالمينگو

جداي از . ه و با ادامه روند فعلي در آينده نزديك اثري از اين آبزي ارزشمند بر جاي نخواهد ماندكاهش يافت
هزار  25هاي درياچه يعني آرتميا، تبديل شدن  تاثيرات بسيار مخرب شور شدگي بر حيات تنها جاندار آب

. شود اين فاجعه تلقي ميهكتار حواشي درياچه اروميه به شوره زار ديگر پيامد مستقيم مخرب محيط زيستي 
هزار هكتار از مناطق جنوب و شرق و حواشي  100شود كه بدانيم بيش از  عمق فاجعه آن جا بيشتر نمايان مي

   .پست درياچه در معرض قطعي تبديل به شوره زار قرار دارند
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هاي سيب و  ، باغآينده متصور براي منطقه نيز اين گونه خواهد بود كه با وزش هر باد ذرات نمك تمام مزارع
هاي اطراف درياچه اروميه با مشكل  گرفته و حتي تنفس را نيز براي مردم ساكن در شهر انگور و مراتع را فرا 
   .مواجه خواهد كرد

  
  پايين آمدن سطح آب درياچه اروميه-4

اروميه سير تا كنون رقوم ارتفاعي سطح تراز آب درياچه  74 – 75بر اساس برآوردهاي انجام شده ازسال آبي 
 نزولي پيدا كرده و در طول سال هاي اخير آب درياچه بيش از شش متر كاهش داشته است 

سال پيش تا كنون نمودار تراز آب پارك ملي درياچه اروميه رو به پايين بوده  12بنا بر تحقيقات انجام شده از 
   .شود تبخير مياست و بر اثر تبخير ساليانه سه تا چهار ميليارد متر مكعب آب درياچه 

 
 
  هاي خشك شدن درياچه  مشكل گرماي زمين و پيامد-5

با توجه به اين كه درياچه اروميه و آرال از نظر اقليمي و جغرافيايي تا حدودي از شباهت بر خوردارندگرم شدن 
دن سبب خشك ش» آرال«هاي دو رود آمودريا و سيردريا به درياچه  كره زمين و همزمان قطع جريان ورود آب

آن شده است، با كمال تاسف در صورت ادامه وضعيت موجود سرنوشت مشابهي هم براي درياچه اروميه قابل 
   .بيني است پيش

و درصورت خشك شدن درياچه، امالح برجاي مانده ازبادهاي گرم وارد شهرها شده وموجب بروز بيماري 
   .هاي ريوي، چشمي خواهد شد هاي مختلف از جمله بيماري

 
هاي  هاي صنعتي به درياچه اروميه به عنوان راهكار حل بحران كارخانه قال پسابانت-6

  !!!منطقه
كشاورزي ايران واقع شده  - با در نظر گرفتن اين كه درياچه اروميه در قلب آذربايجان به عنوان قطب صنعتي

هاي  ت كافي نهادهاي كشاورزي و صنعتي و عدم نظار است به دليل عدم وجود سيستم استاندارد دفع پساب
كنند كه اين  هاي آلوده خود را به سوي درياچه اروميه هدايت و تخليه مي ها پساب مسئول، بسياري از كارخانه
. هاي شرق و غرب در معرض تهديدهاي بسيار پر مخاطره محيط زيستي قرار داده است مساله درياچه را از كرانه

هاي  كيلومتر لوله گذاري براي انتقال پساب 25زمينه اشاره كرد كه توان به يك مورد گويا در اين  براي نمونه مي
ها به سمت درياچه اروميه به انجام رسيده است تا به زعم مجريان آن خطر آلوده سازي  صنعتي يكي از كارخانه
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 ( و البته خطر به مراتب بزرگ تر به درياچه اروميه تحميل شود!!!(محيط شهري رفع شود 

هاي صنعتي هم جوار درياچه به دليل داشتن قابليت هدايت الكتريكي باال به  ه پساب كارخانهقابل توجه اين ك
  .گذارد هاي زيرزميني منطقه نيز بر جاي مي هنگام نفوذ به آب و خاك آثار مخربي بر روي منابع آب

ه صورت پساب از همچنين برخي از عناصر سنگين و سرطان زا نظير نيكل و مواد خطرناكي مانند آمونياك كه ب
هاي اطراف و آب درياچه اروميه چرخه حيات را نيز در معرض  شود عالوه بر زمين ها خارج مي اين كارخانه

   .كنند دهند و مختل مي خطر جدي قرار مي
 
 
  ها واخالل در مهاجرت پرندگان مهاجر  نابودي زيستگاه-7

هاي اطراف اين  آبي و سدسازي روي رودخانه ر كمها ي شناخته شده درياچه اروميه به خاط بسياري از زيستگاه
  .ها مهاجرت كنند اند و همين موضوع باعث شده تا پرندگان از اين زيستگاه درياچه تخريب شده

هاي درياچه اروميه و بستن سدهاي متعدد پرندگاني  محل زندگي پرنده ها به عنوان با مسدودكردن آب رودخانه 
گردند و  شوند به ناچار برمي آيند وقتي با كمبود آب و غذا مواجه مي ها مي ين مكانكه براي يافتن آب و غذا به ا

   .كنند هاي ديگر مهاجرت مي به مكان
وجود پرندگاني همچون فالمينگو و پليكان سفيد يكي از ويژگي هاي تنوع زيستي در درياچه اروميه است كه 

سال اخير و  10دارند و با توجه به روند خشكسالي در آوري  گانه پارك ملي درياچه اروميه جوجه 9در جزاير 
گانه كه از طريق خشك شدن اطراف جزاير و به هم پيوستن آنها صورت 9تغييرات اكولوژيك در سطح جزاير 

دار خشكسالي بر  گرفته تعداد جمعيت تخمگذار اين پرندگان بسيار كاهش يافته و اين امر نشان دهنده تاثير معني
   .پارك ملي درياچه اروميه استپرندگان ساكن 

 
 

  فرجام سخن
اي فرابخشي است و تنها به ضعف مفرط سازمان محيط زيست  بي ترديد مشكالت محيط زيستي كشور مساله-1

متولي (هاي مربوط از جمله وزارت نيرو شود و عالوه بر اين ضعف و بي تدبيري ساير وزارت خانه مربوط نمي
متولي ساخت راه ميان گذر ضد (وزارت راه و شهر سازي)به درياچه اروميه هاي منتهي سد سازي بر روي رود

متولي مديريت منابع آب (، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري)محيط زيستي
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اين در . اند همه و همه در تخريب اكوسيستم طبيعي درياچه نقش داشته... و)هاي آبخيزداري كشاورزي و پروژه
ي است كه مديريت، احيا و حفاظت درياچه اروميه همانند تاالب انزلي، درياچه هامون، درياچه پريشان، حال

  .شود هاي مربوط تلقي مي ها و وزارت خانه يك وظيفه ملي همه ارگان... بختگان، جازموريان و

ن نماد سازندگي تبليغ هاي سد سازي در كشور ما به عنوا توجه به اين نكته حايز اهميت است كه ارايه آمار 
شود اين در حالي است كه سد سازي در دنيا بد ترين نوع مديريت منابع آبي است كه به دليل غيرپايداربودن  مي

مديريت غيراصولي منابع آبي كشور از سويي . هاي پيشرفته دنيا كنار گذاشته شده است در بسياري از كشور
هاي شكننده ايران عزيزمان  بي وخشكسالي را در اكوسيستمافزايش بروز سيل و از سوي ديگر گسترش بي آ

با اين حال با سرمايه گذاري كافي و اجراي عمليات آبخيزداري و آبخوان داري مي توان تا . موجب شده است
ها  نه به مانند سد(حد زيادي كنترل منابع آب كشور و از جمله درياچه اروميه را ان هم به صورت پايدار و دائمي

هاي  بي ترديد ضروري است سدسازي بر روي رود. به سامان كرد) ل عمر حد اكثر پانزده تا بيست سالهبا طو
هاي در  هايي كه تاكنون شروع نشده و همچنين در حوزه منتهي به درياچه اروميه هرچه سريع تر به ويژه در حوزه

ت منابع و بازيافت آب دست مطالعه متوقف گردد واعتبارات سدسازي به بخش آبخوان داري و مديري
   .اختصاص يابد

زيست، اشتباهي بزرگ بوده كه بدون ارزيابي  حداث راه ميان گذر درياچه اروميه از نظر كارشناسان محيط-2
به اعتقاد . صحيح علمي و محيط زيستي و تنها بر اساس برخي مصالح كوتاه مدت به انجام رسيده است

هاي ضروري براي رفع  ذر با به كار گيري دانش روز يكي از راهكارمتخصصان، باز نگري در احداث اين راه گ
هايي چون آمريكا،  قابل توجه اين كه در موارد مشابه در كشور. شود خطر نابودي محتوم درياچه اروميه تلقي مي

بسيار بلند هاي عمودي  ها را به صورت معلق بر روي پايه ها و درياچه هاي ميان گذر از دريا كانادا و استراليا پل
كنند كه از اين راه عالوه بر جذابيت ديداري مشاهده طبيعت درياچه از ارتفاع، كم ترين تغيير وكم  احداث مي

شود وحيات طبيعت  شود، خللي در جريان گردشي طبيعي آب ايجاد نمي ترين سطح از بستر درياچه اشغال مي
   .گيرد ها در معرض خطر قرار نمي ها و تاالب آب

ميليارد مترمكعب آب براي جلوگيري از خشكيدن  3ها، تامين بيش از  جه به اين كه بر اساس بر آوردبا تو-3
هايي همچون انتقال آب درياي مازندران يا رود ارس و يا باروركردن  درياچه اروميه مورد نياز است، پيشنهاد

اين نكته توجه داشت كه اين  ابرها جهت رفع مشكل تامين آب درياچه اروميه مطرح شده است، ولي بايد به
هاي  ها نظير پيشنهاد آبگذر خليج فارس درياي مازندران جداي از پرهزينه بودن، به دليل واقعيت گونه طرح
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هاي آزاد پيامدهاي نامشخص و پيش  اكولوژيك از جمله پايين تر بودن سطح آب درياي مازندران نسبت به دريا
رسد راه حل  توانند به همراه داشته باشند با اين حال به نظر مي نيز مي بيني نشده اكولوژيكي و محيط زيستي را
 4تا  3هاي منتهي به عراق از جمله زاب و سيروان باشدكه به ميزان  كم هزينه تر و عملي تر، انتقال آب رود

وجود  الزم به ذكر است كه با. توانند به سمت درياچه اروميه هدايت نمايند ميليارد متر مكعب آب را مي
هاي مرزي كردستان از جمله زاب و سيروان بدون هيچ گونه  هاي شديد منابع آبي ايران بسياري از رود كمبود

شوند ودر نهايت رود  بهره برداري توسط مردم مظلوم كردستان ايران از كشور خارج شده و به عراق وارد مي
ه ذكر اين كه ايران با كشورهاي همجوار داراي الزم ب. كنند ها را سيراب مي هاي كشاورزي عراقي دجله و زمين

از مرز مشترك ايران با همسايگان ) كيلومتر 1918(درصد 22باشد و نزديك به  مرزهاي آبي متعدد و متنوعي مي
   .دهند رودخانه كوچك و بزرگ تشكيل مي 26را 
هاي بين المللي  ازمانهاي بي پاسخ كارشناسان محيط زيست اين است كه چرا از پتانسيل س يكي از پرسش-4

شود؟ چرا هزينه مقابله با  ها براي ايران به طور مطلوب استفاده نمي هاي حفظ محيط زيست كشور حامي طرح
هاي سرطان زا را سازمان حفاظت محيط زيست و  هاي توليد ريز گرد كوتاهي عراق و تركيه در ايجاد زمينه

هاي  به همسايگان پرداخت كنند و چرا اين هزينه از سازمان هاي ديپلماتيك كشور از جيب ملت ايران بايد نهاد
شود؟الزم به ذكر است كه طرح حفاظت از  مسئول بين المللي دريافت و به نحو شايسته مديريت هزينه نمي

بوده  (GEF) تاالب ها، طرحي مشترك بين جمهوري اسالمي ايران و صندوق تسهيالت جهاني محيط زيست
پرسش دغدغه . ميليارد ريال آغاز شد40000ميالدي و به روايتي به ارزش  2006از سال  كه اقدامات اجرايي آن

مندان محيط زيست اين است كه بازخورد اين پروژه كالن در طول چهار سال چه بوده و آيا صرف اين هزينه 
تنها مطالعات  گزاف نفعي را براي حفظ درياچه اروميه به دنبال داشته است؟ بر اساس اعالم دست اندر كاران

سال به طول انجاميده  4مرحله يك طرح حياتي انتقال آب رود زاب براي رفع خطرخشك شدن درياچه اروميه 
ها و  هاي ميلياردي امكان ادامه حيات تاالب آيا با اين گونه كندي انجام پروژه!! و هنوز به پايان نرسيده است 

  هاي ايران زمين متصور خواهد بود؟  درياچه
اي درياچه اروميه به عنوان دومين درياچه شور جهان كه از جاذبه هاي طبيعي منحصر به فرد جهاني از احي-5

و ذخيره گاه ) لجن درماني(هاي تاريخي فرهنگي ملي، اكولوژيك، گردشگري طبيعت، پزشكي جمله ارزش
يك نهاد بين المللي  شود كه بسيار به جا خواهد بود زيست كره برخوردار است يك طرح بين المللي تلقي مي

محيط زيستي جهت حفظ درياچه اروميه پايه گذاري شود تا مطالعات و پايش دايمي درياچه توسط يك ارگان 
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يا سازمان مشخص و با مشاركت وهمكاري نخبگان محيط زيستي ايراني و خارجي به انجام برسد و با مسئوليت 
هاي علمي و عملي براي رفع خطر نابودي  ارايه را ه حل مستقيم مطالعات همه جانبه و هدفمند مديريت بحران و

  .باشد محيط زيست درياچه اروميه امكان پذير
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 مشاركت در حفظ محيط زيست 

 اكرمي موسي 

  
 : چكيده

ها با هر مبناي فلسفي و فكري بايد  شدت به خطر افتاده و همه انسان در نظر آقاي اكرمي، محيط زيست زمين به
بستگي انساني  شود مگر با مشاركت همگاني و احساس هم اين امر ممكن نمي. از آن باشند در فكر حفاظت

تنها در سايه نظام جهاني واحد است كه تنازع بر سر ربودن هرچه بيشتر . فرامليتي و پديدآمدن جهاني واحد
 .پذيرد امكانات حيات پايان مي

 جايگاه ما در جهان طبيعي-1

ايِ متوسط است، كه خورشيد  كنيم كه سياره متوسطي از يك منظومه سياره ندگي مياي روي زمين ز ما در نقطه
ميليارد ستاره متعلق به يك كهكشان متوسط به نام كهكشان راه شيري است كه  200اي متوسط از حدود  ستاره

 .خود متعلق به يك خوشه محلي كهكشاني و يكي از چندصد ميليارد كهكشان موجود در جهان است

 بستگي بقاي ما به بقاي زمين و حفظ شرايط مناسب زيستوا-2

ظرفي است كه وجود فيزيكي ما را در خود جاي داده و بستر فعليت استعدادها و امكانات . زمين زيستگاه ماست
 .بندناف هستيِ فيزيكيِ ما همواره به مام زمين پيوسته است .وجود ما بسته به زمين است. بالقوه ماست

طور اعم و حيات  به عرض خطرهاي گوناگوني است كه هر يك از آنها واپسين تحليل حيات ما رااما زمين در م
طور اعم، و  كند، و هرچه اين تهديدها فزوني يابند، توجه به بقاي زمين به طور اخص تهديد مي شايسته ما را به

 .يابد طور اخص، اهميت بيشتري مي توجه به حفظ شرايط مناسب زيست به

 نظري حفظ محيط زيستمباني -3

در نگاه از . نگاه به زمين، به طبيعت و به محيط زيست همواره نگاهي است هم از بيرون و هم از درون. 3 -1
بيرون با نگرشي كارشناسانه و بر پايه دستاوردهاي تجربي ـ علمي و اعتال بخشيدن به اين دستاوردها تا 

مين به مثابه زيستگاه خود در درجه اول و به مثابه يك نظام زيستي توانيم و بايد به ز تر، مي دهي هرچه كلي تعميم
 .در درجه دوم بنگريم
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، در خدمت انسان )و پيش از او وجود داشته است(گمان زمين با آنكه وجودي مستقل از انسان دارد  بي. 3ـ 2
ن صورت گيرد هرگونه اما برخورد انسان با زمين بايد بر پايه درك نياز او به زمين و منابع گوناگو. است
 .تواند تهديدي براي زندگي انسان باشد گيري نادرست از زمين مي بهره

گرايانه به طبيعت و زمين، درك ژرف پيوند انسان با طبيعت و زمين را ممكن  تقويت نگرش معنويت. 3ـ  3
 .افزايد كند و به احساس غناي دروني آدمي مي مي

گرايي و فراروي از ارضاي نيازهاي جسماني،  اي تعالي و زمين، گونه گرايانه به طبيعت تقويت نگرش معنويت
 .آورد گرايانه از زمين و نگاه ابزاري به زمين پديد مي گيري مصرف بهره

نگري از يك سو، و  اي جهاني گرايي، گونه اي جمع در راستاي حفظ محيط زيست همواره تقويت گونه .3ـ 4
 .داري از محيط زيست سالم و امكانات شايسته از سوي ديگر الزم استتك افراد براي برخور توجه به حق تك

طور اعم، و  اي نگرش بر پايه وحدت انواع به تلقي كلي محيط زيست به مثابه يك نظام زيستي، گونه. 3ـ  5
يم در اين تلقي، هرگونه آسيب به نظام زيستي، تأثير منفي مستق. كند طور اخص را تقويت مي ها به وحدت انسان

 .هاي زيستي ديگر خواهد داشت بر يك يا چند گونه زيستي و تأثير منفي غيرمستقيم بر گونه

هاي گوناگون فكري، فلسفه محيط زيست  گيرد، و گرايش جاست كه فلسفه محيط زيست شكل مي همين .3ـ 6
ه حفظ و بقاي محيط اند؛ اما همه آنها در زمين ها با يكديگر متفاوت اين فلسفه. دارند خاص خود را عرضه مي

 .زيست دغدغه دارند

هاي  شود و شكل بر همين اساس، رابطه ميان طبيعت با سياست و اقتصاد و فرهنگ و اخالق بازانديشي مي. 3ـ  7
تواند تأثير  سياست و اقتصاد و فرهنگ و اخالق مي بازتعريف رابطه طبيعت با. گردد اي از آن عرضه مي تازه
هاي اتخاذ شده نهادهاي گوناگون دولتي و غيردولتي در زمينه محيط زيست و  ها و شيوه هاي بر برنام كننده تعيين
 .هاي آن داشته باشد حوزه

ها صورت گيرد و بر پايه آن، تعاريف، ساختارها و  اي از ارزش سان الزم است ارزيابي دوباره به همين. 3ـ  8
 .كاركردهاي جديدي براي نهادهاي مختلف جامعه عرضه شود

شناسي پديد آيد يا در صورت وجود تقويت شود  اي نگرش ارزشي به علم و فن همچنين الزم است گونه. 3ـ 9
شناسي چنان نگاه و نظارتي داشته باشد كه در  يا تغيير كند تا بتواند بر نقش، جايگاه و محدوده فعاليت علم و فن

 .گيردشناسي صورت ن گيري نادرست از علم و فن گونه بهره هر حال هيچ



  )    وضعيت حاد درياچه اروميه از نظر حقوق محيط زيستموردي بررسي با (        )1391(ويژه نامه حقوق محيط زيست  
 

113 

www.azyasa.wordpress.com                                                                azyasa@gmail.com 
 انجمن حقوقي آذياسا

هايي داريم كه طرح مسائل ضروري  فرض ما همواره در برخورد با هر ساختار يا روند در جامعه، پيش. 3ـ  10
ها و اتخاذ افق نگرشي تازه ياري  فرض تواند ما را در بازنگري در آن پيش جديد، همچون محيط زيست، مي

 .كند

هايي كه در  خواست. كند حيطي را طلب ميم اي عدالت زيست توجه به محيط زيست سرانجام گونه. 3ـ  11
اند در سطوح گوناگوني، از محله، شهر، استان و كشور تا منطقه، قاره و  محيطي مطرح چارچوب دادگري زيست

محيطي، به سوي آن  كل زمين و حتي منظومه شمسي قرار دارند و نوك تيز حمله خواستاران عدالت زيست
آاليند، يا منابع زميني را به  يط زيست را به اشكال گوناگون مياي است كه مح اشخاص حقيقي يا حقوقي

كنند يا كل زمين  مصرف مي) هاي فني، اقتصادي، سياسي و حقوقي به معناي اعم آن در عرصه(اي نادرست گونه
 . ...سازند و رو مي يا بخشي از آن را با خطري خاص روبه

انفجار جمعيت، فقر، كمبود انرژي، مصرف : و هستندر ها روي زمين با خطرات عظيمي روبه انسان. 3ـ  12
عدالتي در توزيع و  اي ـ بي ويژه خطر جنگ هسته سازي محيط زيست، جنگ ـ به نادرست منابع زميني، آلوده

اند، كه احساس مسئوليت در  محيطي بخش بزرگي از اين خطرات زيست... . مصرف مواد خام و مواد پرورده و
 .اي به محيط زيست مبذول شود كند توجه ويژه برابر آنها ايجاب مي

 وظايف عملي-4

توجه به محيط زيست ابعاد گوناگوني دارد كه همه افراد، چه به صورت حقيقي و چه به صورت حقوقي، . 4ـ 1
: ترين اين ابعاد عبارتند از مهم. ها و نهادهاي فراملّي و جهاني بايد در قبال آنها احساس مسئوليت كنند دولت
جويي در مصرف منابع گوناگون زمين، استفاده بهينه از اين منابع،  داشتن محيط زيست، توجه به صرفه زه نگهپاكي

 همراه با تالش براي تجديد منابع،

هاي مطلوب، مقابله با انواع  يابي به انرژي جلوگيري از سرد يا گرم شدن بيش از اندازه كره زمين، دست
ها، مقابله با  رساني به درياها و جنگل ويژه در دو شكل آب تخريب زمين، بهزميني، مقابله با  تهديدهاي برون
سازد،  ناپذير وارد مي هاي جبران اي كه به محيط زيست آسيب هاي ميكروبي، شيميايي و هسته استفاده از سالح
لوگيري از ورود ، ج... اي و شدن جو زمين به گازهاي سمي حاصل از مواد زايد گوناگون كارخانه مقابله با آلوده

 .مواد شيميايي سمي به چرخه زيستي و غذايي گيا و زيا

ها و وظايف خاصي را از سوي اشخاص حقيقي و  محيطي، پذيرش مسئوليت مقابله با خطرات زيست. 4ـ  2
 .طلبد حقوقي در همه سطوح ملي و جهاني مي
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ايي چون توليد، توزيع و مصرف كاال ه در اين زمينه ممكن است بحث درباره تغيير الگوهاي رفتاري در حوزه
ممكن است ساماندهي اقتصادي ايجاب كند كه تغييراتي اساسي در شيوه توليد، روابط توليدي، . الزم آيد

همه . مالكيت ابزار توليد، كاالهاي توليدي، مواد اوليه الزم براي توليد، نحوه توزيع و الگوهاي مصرف پديد آيد
. حل و راهكار بپردازند توانند در اين عرصه به طرح و بررسي مسئله و عرضه راههاي خصوصي ذيربط بايد ب بخش

هاي جهاني ذيربط نيز بايد در ايجاد چنين فضاي پژوهشي و تضارب و تعامل افكار شركت  دولت و سازمان
 .كنند

مه اجزاي مبلغان حفظ محيط زيست بايد احساس معنوي پيوند با طبيعت و احساس نزديكي انسان با ه. 4ـ  3
شناسي و توجه به همه مظاهر حيات،  اي زيبايي ها پديد آورند تا در چارچوب گونه طبيعت را در همه انسان

غناي دروني حاصل از  .ها شود پرستي، ملكه جان انسان گري در طبيعت دوستي، دور از افراطي احساس طبيعت
 .وليت در قبال زمين خواهد داشتسزايي در ايجاد آرامش فكري و احساس مسئ چنين احساسي نقش به

هاي سياسي موجود  بندي محيطي، در شكل عام آن، بايد از افقي فراجناحي و از وراي گروه جنبش زيست. 4ـ 4
هاي خود  محيطي را در برنامه توانند توجه به مسائل زيست هاي سياسي مي در جامعه نگريسته شود؛ هرچند گروه

محيطي رأي بيشتري به  وعده دهند و بكوشند تا با تمسك به شعارهاي زيست ها را بگنجانند و تحقق آن برنامه
 .دست آورند

ها بايد بدانند كه براي مشاركت هرچه بيشتر شهروندان در حفظ محيط زيست، رعايت حقوق  دولت. 4ـ  5
 .شهروندي آنان و ايجاد زمينه مناسب براي مشاركت دموكراتيك افراد در سرنوشت سياسي الزم است

كردن محيط زيست،  هاي الزم را براي جلوگيري از آلوده نامه ها بايد قوانين و مقررات آيين دولت. 4ـ 6
يابي به الگوي مناسب مصرف، چگونگي  يابي به انرژي مناسب، دست ساماندهي امر بازيافت مواد، دست

هاي  ي نادرست توسعه يا توسعهها اجراي برنامه گيري از مواد خام، تالش براي تجديد منابع، جلوگيري از بهره
 .وضع كنند... فاقد برنامه درست و

 واپسين گام؛ به سوي جهاني واحد-5

مدت و درازمدت و تحقق  هاي الزم كوتاه ما همه موظفيم در تبيين مباني نظري حفظ محيط زيست، تدوين برنامه
ادهاي مدني دموكراتيك، و هرچه گونه كه گفته شد، موفقيت ما با گسترش نه همان. بخشيدن به آنها بكوشيم

المللي نقش بسيار مهمي در بسيج  افزون بر اين، نهادهاي بين. تر شدن نظام سياسي رابطه مستقيم دارد دموكراتيك
 .گيري دارند اي همكاري كشورها با درجات متفاوتي از جديت و پي جهاني و جلب گونه
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گارنده، تحقق كامل آنچه درباره توجه به محيط زيست، در دو اما به اعتقاد ن. ما همه بايد در اين زمينه بكوشيم
و همچنين » همه براي همه»شعار  1 حوزه نظر و عمل، گفته شد، منوط به تحقق كشور يا نظام واحد جهاني است

مالكيت بر بخشي ــ اندك يا زياد . يابند كه جهان واحد تحقق يابد زماني تحقق كامل مي» زمين ما، خانه ما«شعار 
نظري، حسادت،  ها را دچار تنگ ، انسان)اعم از منقول و غيرمنقول(ــ از آنچه بر كره زمين يا در كره زمين است 

احساس مالكيت . بخل، نيرنگ، تالش براي ربودن مال ديگري به زور يا به سرقت و سرانجام جنگ كرده است
ترين وجه،  در برابر زمين، به خالصانهراستين همگاني بر كل كره زمين است كه احساس مسئوليت همگاني را 

 .آورد پديد مي

پاره شدن زمين در سطوح گوناگون، از سطح جغرافيايي گرفته تا  هاي ملي، به خوديِ خود، موجب پاره دولت
پاره  با پاره. اند شده» مال او«و » مال من«سطح اقتصادي، و پيدايش احساس خودي و غيرخودي و نيز احساس 

مالكيت بر بخشي منقول يا غيرمنقول بر زمين موجب چشم طمع . انساني عمالً نفي شده استشدن زمين وحدت 
اي كه آدميان در تب و تاب ربودن از چنگال يكديگرند و آنچه در  شده است؛ به گونه» مال ديگران«دوختن به 

 .نسان استشود، آن مادري است كه همه از آنِ اوست، و نابوديِ آن نابودي ا اين ميان فراموش مي

 اشاره

محيطي است كه در جهان غرب پا  آنچه در مقاله آقاي اكرمي آمده در واقع بيانگر آرمان نهضت زيست -1
هاي  ها به دليل آنكه با فرهنگ اين آرمان. گرفته و آثار آن به اين سو و آن سوي عالم گسترده شده است

زودي فراگير  هاي خودشان هستند، به آرمان نگرويژه با اديان مختلف، سازگارند و در واقع بيا مختلف، به
هاي مختلف  هاي فرهنگ ها ريشه در سنت به عبارت ديگر اين آرمان. گيرند شوند و مورد استقبال قرار مي مي

اي كه  پديد آمدن نهضت حفظ محيط زيست، در واقع واكنشي است به مدرنيته و پيامدهاي آن؛ مدرنيته. دارند
 .اي در جهان پديد آيد سابقه محيطي بي ستهاي زي موجب شد بحران

توان به فلسفه و بينشي اتكا كرد كه خود عامل  ها نمي به دليل آنچه ذكر شده است براي رسيدن به اين آرمان-2
توان انتظار داشت كه بحران محيط زيست  به عبارت ديگر از فلسفه و نگرش مدرنيته نمي. پيدا شدن بحران است

ها چيزي وراي  اي كه بر پايه بينش غيرديني و ماترياليستي بنا شده باشد و براي انسان فلسفهرا مهار كند؛ زيرا 
 .گاه نخواهد توانست ابزاري براي مهار حرص و طمع مادي انسان داشته باشد مرگ باقي نگذارد، هيچ

                                                            
 .47ـ  40، ص 1381، مرداد 28وگو، ش  ، گزارش گفت»به سوي جهاني واحد«مقاله نگارنده با عنوان : ك.ر 1
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ميزان سود  و هرچه باالتربردن) آن هم سود و لذت مادي(همچنين اخالقي كه بر پايه افزايش سود و لذت
ناپذير براي سود بيشتر نخواهد شد و اين به معناي  بنا شده باشد، موفق به مهار خواست پايان ) يوتيليتاريانيسم(

 .استمرار وضعيت تخريب محيط زيست خواهد بود

ه توان انتظار داشت ك جاي نگريستن به تكاليف خود، تنها به حقوق خود چشم دارد، نمي همچنين از انساني كه به
چنان احساس مسئوليتي در قبال ديگران ـ چه در پهناي زمين و چه در درازناي زمان ـ پيدا كند كه حاضر شود 

داند، هرچند كه خود در آن سوي زمين  براي آنان از منافع خود چشم پوشد؛ منافعي كه او آنها را حق خود مي
 .باشد و منافع مورد ادعايش در اين سوي زمين

سازي  كدام قابليت زمينه ه مابعدالطبيعه مدرنيته، نه فلسفه اخالق آن و نه فلسفه حقوق آن، هيچبنابراين نه فلسف
پس بايد به . كننده آن باشند توانند پشتيبان و تغذيه فكري براي نهضت حفاظت از محيط زيست را ندارند و نمي

 .دنبال فلسفه و مكتب ديگري بود

تواند به آن شكل كه بيان گرديد درست باشد؛ زيرا  آقاي اكرمي نمي بر اساس آنچه ذكر شد، راه حل واپسينِ .3
راه حل ايشان بر پايه نظريه دهكده جهاني است كه در واقع به معناي فتح آخرين سنگرهاي مقاومت در برابر 

براي  دارِ قدرتمند اي سرمايه فلسفه مدرنيته اين امكان را فراهم ساخته است كه عده. مدرنيسم در كل زمين است
بسط قدرت و افزايش سود خويش، رؤياي حاكم شدن بر همه منابع زمين، بلكه همه منابع زمين و آسمان، را در 
سر بپرورانند و با استفاده از موضوعات مختلف مانند حقوق بشر، رفع تبعيض از زنان، دفاع از حقوق كودك، 

سازي در ابعاد مختلف در حال  جهاني. باز كنند ، راه را براي نفوذ در ديگر جوامع... دفاع از آزادي بيان و
ها، انواع  بخشيدن به تمامي آرمان دارد و براي تحقق يك از سر راه برمي پيشروي است و موانع پيش روي را يك

ها و موضوعاتي  رسد مسئله محيط زيست نيز يكي از نهضت به نظر مي. اندازد ها را نيز به راه مي ها و نهضت فلسفه
 .سازي قرار گيرد اي براي طرح مسئله جهاني تواند بهانه ميباشد كه 

اي جز افزايش تخريب محيط زيست به  در وضع و طرح فعلي، نتيجه» تحقق كشور يا نظام واحد جهاني«بنابراين 
طبق طرح آقاي اكرمي، تنها اگر همه . ناپذير در پي نخواهد داشت داران سيري خواران و سرمايه دست جهان
رها كنيم، امكان از بين رفتن » مال او«و » مال من«ها را از درگيري  ربست به يك نفر بدهيم، تا انسانجهان را د

طور كلي،  به. اين سخن هم در كليت خود مشكل دارد هم مصداقا دچار خدشه است. آيد تنازع فراهم مي
اني، با تربيت سكوالر و مدرن شود و احساس دارايي همگ گاه امكان تنازع براي دارايي در بشر منتفي نمي هيچ

بينم همه يا اكثر امكانات در  كه مي چگونه احساس مالكيت بر كل زمين داشته باشم درحالي «من«. ناممكن است
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كوشند به من بباورانند كه من نيز در  هاي نجومي است و با انواع تبليغات مي اختيار بخشي از صاحبان سرمايه
 .مالكيت آنها شريك هستم

اند و اين امر وحدت  پاره شدن زمين در سطوح گوناگون شده هاي ملي موجب پاره ست كه دولتدرست ا
حلي منطقي و رهايشگر نخواهد يافت، مگر آنكه نوع  انساني را عمالً منتفي كرده است، ولي اين موضوع راه
ي نه در راستاي آنچه ا الملل دگرگون شود؛ دگرگوني فلسفه و تربيت و اخالق و حقوق فعلي رايج در عرصه بين

اگر دولت . هاي بلند همه اديان بزرگ جهان بخشيدن به آرمان اينك در حال وقوع است؛ بلكه در راستاي تحقق
ها را تأمين كند و نه  اي در سايه عدالتي االهي و حاكميت قوانيني تشكيل شود كه منافع همه انسان واحد جهاني

داري  عظيم و تصورناشدني طبقاتي را بيافريند ـ چنان كه نظام سرمايههاي  به بهانه آزادي، امكان ايجاد شكاف
هاي سوسياليستي با شدت و  آفريد ـ و نه به بهانه عدالت، تنوع و گوناگوني زندگي را از بين ببرد ـ چنان كه نظام

حلي  ي راهتوان اميد داشت كه مسئله محيط زيست نيز در آن دولت واحد جهان گاه مي اند ـ آن آن ضعف در پي
 .اساسي پيدا كند

ها  ياري جهاني ملت توان كرد، تالش و هم در حال حاضر و پيش از ظهور دولت عدل االهي، تنها كاري كه مي
المللي و تالش  هايي است كه در امر حفاظت از محيط زيست دغدغه دارند، تا با وضع قوانين جدي بين و دولت

البته اين نكته را نيز نبايد از . تخريب محيط زيست را مهار سازند براي اجراي آنها، سعي كنند روند خطرناك
المللي، در  انداز روشني براي اين كار وجود ندارد؛ زيرا قدرت سياسي و حقوقي بين نظر دور داشت كه چشم

حال حاضر در دست همان كساني است كه بيشترين تالش خود را صرف تخريب محيط زيست كرده و 
. اي است ترين توليدكننده گازهاي گلخانه المللي، آمريكا بزرگ ر ارائه شده از سوي مراجع بينطبق آما. كنند مي

اي در آمريكا، يا در ديگر كشورها به دست آمريكا انجام  هاي مخرب هسته هاي سالح همچنين بيشترين آزمايش
كننده انرژي  ترين مصرف گبيشترين صنايع آالينده محيط زيست در آمريكا قرار دارد و آمريكا بزر. شود مي

داراني است كه  بديهي است كه مسئوليت اين مسائل در درجه اول متوجه شمار معدودي از سرمايه. جهان است
عامل مستقيم پيدا شدن اين امور هستند؛ وگرنه توده مردم آمريكا نيز مانند بقيه مردم جهان، در خدمت آن شمار 

 .دار هستند معدود سرمايه
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  ر سالمت درياچه اروميهحق ما ب
  يوسف موالييدكتر 

حق به محيط زيست منعكس كننده ارزش هاي متعالي و پايه يي همانند حق به حيات، حق به سالمتي، حق به 
زندگي با استاندارد است، و هم با پيش نيازهاي تداوم حيات نسل كنوني و نسل هاي آتي همانند توسعه پايدار 

حفظ نسل انسان و تداوم حيات انسان در محيط امن و عاري از جنگ و .داردارتباط تنگاتنگ و ارگانيك 
حمايت از بهسازي محيط زيست مستقيما از نيازهاي . خشونت از اهداف و موضوعات سازمان ملل متحد است

حياتي براي حفاظت از زندگي انسان ناشي مي شود تا كيفيت و شرايط آن را تامين كند و پيش شرط هاي 
از اين رو .اجتناب براي مراقبت از كرامت انسان و سعادت و توسعه شخصيت انساني را تضمين كندغيرقابل 

احترام به حقوق بشر ارتباط مستقيم و تنگاتنگي با حمايت و حفاظت از محيط زيست دارد، چرا كه زندگي 
از آنجا كه نوع بشر .انسان و تداوم حيات او و كيفيت زندگي او منوط به سالمتي و شادابي محيط زيست است

در محيط ناسالم و آلوده در معرض انقراض و نابودي است از اين رو براي بقاي نسل بشر محيط زيست مي بايد 
حق به محيط زيست سالم به عنوان بخش الينجزاي حقوق بشر در اسناد بين المللي .مورد حمايت قرار گيرد

ن فهرست بسيار طوالني از اين اسناد ارايه داد از جمله به راي مي توا. زيادي مورد تاييد و تاكيد قرار گرفته است
توسعه انساني اعالميه  2000گزارش سال  Lba Cikovo- Nagymalsديوان بين المللي دادگستري در قضيه 

، كنفرانس جهاني توسعه )1990(استكهلم، اعالميه ريودوژانيرو و اعالميه دوبلين ناظر به الزامات زيست محيطي 
، گزارش كميسيون )1998ـ  2001(عي كميسيون اقتصادي سازمان ملل براي اروپا، كنوانسيون آرهوس اجتما

كنوانسيون آرهوس جايگاه ويژه . اشاره كرد) 1996ـ 1989(فرعي حقوق بشر مبارزه با تبعيض و حقوق اقليت 
اين كنوانسيون حقوق .ه استيي در ميان اسناد بين المللي ناظر به حق به محيط زيست سالم به خود اختصاص داد

بنيادين انسان در رابطه با حق به محيط زيست سالم و نحوه اجراي آن را با صراحت و استحكام بيشتري مطرح 
حق دسترسي به اطالعات زيست محيطي، مشاركت در تصميم گيري هاي زيست محيطي و . كرده است

ـ حق دسترسي به 1: وس را تشكيل مي دهنددسترسي به عدالت زيست محيطي سه پايه اصلي كنوانسيون آره
تعهدات مربوط به اطالعات زيست محيطي در كنوانسيون آرهوس متشكل از دو بخش : اطالعات زيست محيطي

. است كه عبارتند از تضمين دسترسي عمومي و ايجاد برخي وسايل براي جمع آوري و انتشار اطالعات
مات دولتي و سازمان هاي غيردولتي را مكلف مي كند كه بدون كنوانسيون دولت هاي عضو اتحاديه اروپا، مقا

. در نظر گرفتن منافع شخصي امكان دسترسي آحاد مردم به كليه اطالعات زيست محيطي را فراهم كنند
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هوا، آب، خاك، چشم (اطالعات زيست محيطي به طور گسترده تعريف شده و شامل عناصري از محيط زيست 
، فعاليت ها، اقدامات موافقت، موافقتنامه هاي »مواد، انرژي، سر و صدا و پرتو«لي مانند و عوام) و تنوع... انداز

وضعيت سالمتي و ايمني انسان، شرايط زندگي بشر (محيط زيست، سياست ها، قوانين و دستورالعمل ها، عناصر 
اه پس از اين اطالعات بايد در دسترس عموم قرار گيرد و حداكثر يك م.است) و سايت هاي فرهنگي

مگر اينكه بنا به داليل . درخواست هر شهروندي نهادهاي ذي ربط بايد اطالعات را در اختيار متقاضي قرار دهند
در خصوص بخش دوم از تعهدات . مرتبط با حجم و پيچيدگي اطالعات درخواستي تمديد مهلت ضروري باشد

دن اطالعات تاكيد مي ورزد كه اين موضوع مربوط به اطالعات زيست محيطي، كنوانسيون آرهوس به به روز بو
نه تنها اطالعات بلكه قوانين، . شامل فهرست هاي عمومي، پايگاه داده هاي الكترونيكي و گزارشات ملي است

  .معاهدات بين المللي و ديگر اسناد نيز بايد از طريق پايگاه داده هاي الكترونيكي منتشر شود
  

  ري هاي زيست محيطيـ مشاركت عمومي در تصميم گي2       
كنوانسيون آرهوس مشاركت عمومي در تصميم گيري هاي زيست محيطي را در سه حوزه فعاليت هاي      

  .خاص، طرح ها، برنامه ها و سياست ها، مقررات اجرايي و به طوركلي مقررات قابل اعمال مطرح مي كند
شهروندان از طريق . به اطالعات استحق مشاركت در تصميم گيري ها در حقيقت مكمل حق دسترسي          

دسترسي به اطالعات و ارتقاي سطح آگاهي خود آمادگي الزم براي مشاركت فعال و تاثيرگذاري در تصميم 
سازي هاي زيست محيطي را پيدا مي كنند و از طريق قوانين و مقررات و طرح ها و برنامه ها از طريق 

  .ي شوددموكراسي مستقيم تدوين و به اجرا گذاشته م
  
  ـ دسترسي به عدالت زيست محيطي3

دسترسي به عدالت بنا به . حق دسترسي به عدالت زيست محيطي مكمل دو حقوق پيش تعريف شده است     
مفاد كنوانسيون آرهوس عبارت است از حق شهروندان در ملزم كردن مقامات مسوول به اصالح تصميمات 

اعمال و عدالت زيست محيطي اصوالاز دو طريق صورت مي . حهاداري نادرست از طريق مراجعه به محاكم صال
در روش اول هر شهروندي كه مدعي تضييع حقوق زيست محيطي توسط مقامات مسوول است و به نوعي . گيرد

در روش دوم نيازي به اثبات . ذي نفع و ذي حق يك خسارت زيست محيطي است به محاكم مراجعه مي كند
بلكه هر شهروندي كه وجود خسارت زيست محيطي را شناسايي كند . هان نيستورود خسارت مستقيم به خوا
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بدون اينكه مجبور به اثبات خسارت مستقيم به خود باشد، حق مراجعه به دادگاه را به صورت فردي و جمعي 
بنابر اين دسترسي به عدالت محدود به موارد محروميت از دسترسي به اطالعات يا نقض حق . خواهد داشت

ركت عمومي در تصميم گيري هاي زيست محيطي نيست، بلكه يك حق عمومي و گسترده در جلوگيري از مشا
در اينجا مفهوم خسارت، مدعي و ذي حق و صاحب سمت به صورت . آسيب رساني به محيط زيست است

رزهاي آثار كنوانسيون آرهوس از م. كامالمتفاوت از معيارهاي مسووليت مدني به شيوه سنتي ظاهر مي شود
اتحاديه اروپا فراتر رفته و بسياري از معاهدات منطقه يي و فرامنطقه يي مربوط به محيط زيست را تحت تاثير قرار 

ديوان حقوق بشر اروپايي، ارگان هاي حقوق بشري سازمان ملل متحد رويه قابل اتكايي در شناسايي . داده است
به طوري كه در آينده نه . آرهوس ايجاد كرده اندحقوق بنيادين زيست محيطي معرفي شده در كنوانسيون 

از طرف ديگر در حوزه محيط . چندان دور شاهد شكل گيري حقوق بين المللي عرفي در اين زمينه خواهيم بود
هر شهروندي از حق محيط سالم برخوردار است و در . زيست بين حق و تكليف پيوند ناگسستني وجود دارد

از طرف ديگر خسارات زيست . راست از محيط زيست را نيز برعهده داردهمان حال تكليف به حفظ و ح
محيطي خصلت فرامرزي داشته و از اين طريق همه انسان ها در هر جايي از كره خاكي نسبت به مسائل مرتبط با 

 و از اين طريق همبستگي پايداري بين همه انسان ها در. محيط زيست داراي حق و تكليف پيوسته به هم هستند
و باز محيط زيست نقطه تالقي حقوق نسل » بني آدم اعضاي يك پيكرند«: چهار گوشه گيتي برقرار است كه
با توجه به ضرورت و تكليف مردم در مشاركت نسبت به تصميم گيري هاي . هاي فعلي و نسل هاي آينده است

حضور مسووالنه مردم  زيست محيطي و فعاليت صادقانه و سازنده آنها در رفع نگراني هاي زيست محيطي
آذربايجان در جلب توجه مسووالن و ترغيب آنها به سرعت بخشيدن در چارچوبي نسبت به مشكل درياچه 

انرژي و شوق و . اروميه را بايد به فال نيك گرفت و از اين رهگذر گفتمان ملي را هدايت و سازماندهي كرد
نه آن مي توان هزينه حل مشكل درياچه اروميه را ذوق جوشان نسل جوان سرمايه با ارزشي است كه به پشتوا

بسيار كاهش داد و از طرف ديگر در چارچوب يك ديالوگ ملي پيرامون مسائل درياچه اروميه، ميزان 
امنيت زيست محيطي امروزه به يكي از مولفه . همبستگي ملي را تقويت كرد و ضريب امنيت ملي را افزايش داد

ده و عدم پاسخگويي به موقع و مناسب به دغدغه هاي زيست محيطي مي تواند هاي اصلي امنيت ملي تبديل ش
رويكرد امنيتي با . امنيت ملي را بشدت تحت تاثير قرار داده و حتي به وسوسه هاي مداخالت خارجي دامن بزند

ت مطالبات بحق مردم آذربايجان در موضوع درياچه اروميه اشتباه بسيار خطرناكي است كه مي تواند فرص
مقامات مسوول مي توانند با تكيه بر عاليق، احساسات و . همكاري و همبستگي ملي را به يك تهديد تبديل كند
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انگيزه ها و تمايالت دلسوزانه به درياچه اروميه برنامه ملي نجات درياچه اروميه را به مرحله اجرا بگذارند و با 
مادي و معنوي دوستداران محيط زيست در سطح بومي، بهره گيري از خالقيت ها، ابتكارات، تالش ها و منابع 

ملي و بين المللي، قابليت ها و ظرفيت هاي خود از گذار از بحران زيست محيطي را به نمايش بگذارند براي 
دستيابي به اين هدف ارزشمند بايد فعاليت مسووالنه و مسالمت آميز شهروندان در انجام تكليف و اعمال حق 

جرم انگاري خارج كرده و جاذبه هاي مثبت آن را درك كرده و در چارچوب ظرفيت هاي خود را از دايره 
شايسته است كه گام اول با آزادي همه بازداشت . قانون اساسي آن را در مسير سازندگي هدايت و مديريت كنند

  .شدگان تجمعات مسالمت آميز اخير برداشته شود
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 زيست سالمدرياچه اروميه و حق محيط 

 زاده  دارايي  بهنام

 
حقوق «هاي  توان نوعي از اعتراض را مي  هاي گذشته در برخي از شهرهاي آذربايجان ايران هفته  هاي  آيا اعتراض

و دولت ايران در اين زمينه، چه تعهدي در برابر  دانست؟ اساساً رژيم حمايتي از درياچه اروميه چيست» بشري
به عنوان يك مطالبه * »حق محيط زيست سالم»در اين ميان، سازوكارهاي نظارتي  المللي دارد؟ نهادهاي بين

 كدام است؟» حقوق بشري«

هاشم، فعال حقوق بشر و آشنا به مسائل محيط زيستي در اتريش در ميان  ها را با حسن نايب پرسش  اين 
 .ايم گذاشته

  
شدن درياچه اروميه، تا چه  نشين نسبت به خشك هاي مردم شهرهاي آذري به نظر شما اعتراض

مردم » محيطي هاي زيست حساسيت»دارد و تا چه ميزان برآمده از » قوميتي«ميزان جنبه 
 منطقه است؟ 

  
محيطي  چه در درياچه اروميه و حوزه اطراف آن در حال وقوع است، يك فاجعه زيست آن :هاشم حسن نايب
مسلم است مردمي كه در حاشيه اين درياچه يا . اند ن مسئلهتمامي مردم ايران نگران اي. دار است كامل و دامنه

از اين بحران ... هاي تاريخي و اقتصادي و كنند به سبب وابستگي هاي اطراف آن زندگي مي رودخانه
 .تر نيز خواهد بود ها تند بنابراين واكنش آن. بينند محيطي آسيب بيشتري مي زيست

  
المللي حقوق  عنوان يكي از مصاديق بارز نظام بين به» حق محيط زيست سالم«در حال حاضر 
المللي  اي در سطح بين با توجه به اين مسئله، چه سازوكارهاي نظارتي. شود بشر شناخته مي

 مطرح است؟

و » آب«طور مشخص، نسبت به مسئله  محيطي، به هاي زيست هاي اخير، جدا از افزايش كلي حساسيت در دهه 
براي نمونه در عرصه قانونگذاري و . اي صورت گرفته است هاي گسترده فعاليتنيز » دسترسي به آب سالم«

توان به كنوانسيون  در اين ميان مي. هاي مختلفي در اين زمينه بوديم معرفي استانداردها، شاهد تصويب كنوانسيون
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اين كنوانسيون، يكي از  دولت ايران به عنوان ميزبان. ها اشاره كرد از تاالب  در حمايت) 1971(المللي رامسر  بين
 .نخستين كشورهايي بود كه مفاد اين معاهده را پذيرفت

توجه خاصي نيز به درياچه  «كنوانسيون رامسر«جا اشاره كنم كه كشورهاي عضو  شايد الزم باشد در همين 
. ن هستندكشور جهان عضو اين كنوانسيو 130امروزه بيش از  .اند محيطي اطراف آن داشته اروميه و حوزه زيست

نيز در رديف ) يونسكو(از سويي ديگر درياچه اروميه از جانب سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل 
هاي اكولوژيكي  معرفي شده كه اين خود حكايت از اهميت و ارزش» زيست محيطي جهان  گاه ذخيره«يكي از 

 .اين درياچه دارد

كند،  فعاليت مي» شوراي حقوق بشر«و چه در حال حاضر كه » كميسيون حقوق بشر«سازمان ملل، چه در زمان  
گزارشگر ويژه «براي نمونه . ، به عنوان يك حق جهاني توجه داشته است»آب«و » محيط زيست«به دو مسئله 

روي شوراي حقوق بشر كه هفته آينده در ژنو آغاز خواهد شد، گزارش خود را  در همين اجالس پيش» آب
 .دهد مي ارائه

حقوق نسل «كه در زمره » مجموعه حقوق بشر«يز به عنوان فعاالن حقوق بشري، بايد سعي كنيم اين بخش از ما ن
 .تر نيز خواهد بود جاي گيرد قرار دارد در گزارش ماه مارس آقاي احمد شهيد كه جامع» سوم

رويه و مطالعه  بي  هاي تدبيري تمام، با احداث سد گذشته، با بي  مسئوالن جمهوري اسالمي در ظرف چند دهه
. اند اند و از اين طريق موجب خشك شدن اين درياچه شده هاي آبي درياچه اروميه را محدود كرده نشده، جريان

هاي طبيعي  اين وضعيتي است كه نه تنها خود درياچه را تحت تاثير قرار داده است، بلكه كل منطقه و زيستگاه
 .اند اطراف آن نيز در معرض خطر جدي قرار گرفته

  
  

گزارشگر ويژه حقوق «آيا امكان انعكاس اين وضعيت در گزارش اخير احمد شهيد به عنوان 
 وجود دارد؟ » بشر ايران

رسد دفتر آقاي احمد شهيد مشغول تنظيم نهايي نخستين  در حال حاضر به نظر مي. بله اين امكان وجود دارد 
اين گزارش قرار است در ماه آينده يعني ماه اكتبر  .گزارش ايشان در خصوص وضعيت حقوق بشر ايران باشد

در اين نشست همچنين قرار است عالوه بر گزارش آقاي احمد . در اختيار مجمع عمومي سازمان ملل قرار گيرد
 .شهيد، گزارش تازه دبير كل سازمان ملل نيز ارائه شود
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يت درياچه اروميه نشود، اما در گزارش شايد در گزارش ماه آينده آقاي احمد شهيد، اشاره مستقيمي به وضع
ارائه خواهد شد، اين احتمال وجود دارد كه نسبت به وضعيت درياچه و در ) 1389اسفند(بعدي كه در ماه مارس 

 .مردم ايران توجه كافي صورت گيرد» حق محيط زيست سالم«كل 

حقوق نسل «كه در زمره » حقوق بشر مجموعه«ما نيز به عنوان فعاالن حقوق بشري، بايد سعي كنيم اين بخش از  
صرفاً مسائل . تر نيز خواهد بود جاي گيرد قرار دارد در گزارش ماه مارس آقاي احمد شهيد كه جامع» سوم

اين بخش از حقوق بشر و . خواهانه اهميت ندارد هاي عدالت سياسي يا دلمشغولي -مربوط به حقوق مدني
 .د و بايد به آن پرداختشمول ديگر نيز اهميت دار هاي جهان موضوع

همانطور كه اشاره كردم  .هاي آقاي احمد شهيد نيز مطرح نيست ها يا فعاليت در اين ميان، تنها گزارش 
براي . پردازند المللي فعالند كه به طور خاص يا موضوعي به اين مسائل مي گزارشگران ديگري نيز در سطح بين

 .شناسان سازمان ملل هستند از اين نوع كار» ه دفع سمومگزارشگر ويژ«يا » گزارشگر ويژه آب«نمونه، 

هاي  بسياري از رودخانه. محيطي در ايران مطرح است هاي بسيار جدي زيست نيز نگراني» دفع سموم«در زمينه  
بنابراين به نظر من . شود هايي كه به درياچه اروميه سرازير مي اند؛ از جمله برخي از همين رودخانه ايران آلوده

المللي را نسبت به مسائل محيط زيستي ايران حساس كرد و از سويي ديگر  شناسان بين كار ايد از يك سوي ب
هاي اقتصادي  هاي سياسي يا دلمشغولي هاي حقوق بشري، معطوف به مسئله آزادي تالش كرد تا تمامي فعاليت

 .دي برخوردارندمسائل ديگري نيز در ميان است كه در جاي خود از اهميت بسيار زيا. نشود

  
 :پانويس

* The Right to A Healthy Environment 
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  زيست محيط الملل بين حقوق منظر از اروميه درياچه محيطي زيست مشكل بررسي

 حجت سليمي تركماني
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  :بخش سوم
   زيستديدگاههاي حقوقي در خصوص محيط 
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 بحران محيط زيستي :لدرياچهء آرا
  1قاسم ملكي

رويه كشورهاي منطقه از آبهاي اين درياچه و عدم رعايت موازين حفظ محيط زيست  ادامه روند استفادهء بي
رويه ازمنابع  واضح است كه استفادهء بي.ادامه بروز آثار منفي زيست محيطي درياچه آرال خواهد شد  موجب

در )به ويژه از صنايع نفتي و مواد آالينده كارخانجات ديگر(زير شدن انواع پسابهاي صنعتيدرياي خزر و سرا
تر از تراژدي آرال را در پي دارد كه توجه ويژهء جامعهء  اي با ابعاد بسيار وسيع بزگترين درياچهء دنيا،فاجعه

شت درياچه آرال دچار تواند به طرق مختلف به سرنو محيط زيست درياي خزر نيز مي.طلبد جهاني را مي
تواند درياي خزر را مثل درياچه آرال به شكل  يكجانبه به سادگلي مي  هاي در حقيقت سودجويي.گردد

اي شده  سوء مديريت مزمن در استفاده از منابع آبي كمياب منطقه موجب مشكالت عديده.ناهنجاري دچار نمايد
وژيك منجر گرديده و در نتيجه توليد كشاورزي اين امر به خشك شدن درياچه آرال و زيانهاي اكول.است

 .منطقه به حد نازلي كاهش يافته است

نه چندان دور چهارمين درياچه   اي هاي ازبكستان و قزاقستان،در گذشته درياچهء آرال،محصور درميان جمهوري
 1046آن متر و حجم آب  53درياچه ارال   عمق 1960در سالهاي دههء .رفته است بزگ جهان به شمار مي

كيلومتر مكعب آب  850به بعد  1960از سال .هزار كيلومتر مربع بوده است 4/66كيلومتر مكعب و وسعت آن 
رويه از منابع  استفادهء بي.متر گرديد 5/16كاهش يافت كه منجر به كاهش عمق آن به ميزان   ورودي به آرال

م درتركمنستان و مسدود كرن دهانهء خليج قو دو رودخانه آمودريا و سيردريا،ايجاد كانال بزرگ قره  آب
 2.شده است  بغاز در اتحاد شوروي سابق از داليل عمده كاهش آب و خشكي آرال محسوب قره

هستند كه از كوهها پامير   هايي منبع عمده آبياري در اين منطقه آمودريا و سيردرياست كه بزرگترين رودخانه
آب اين درياچه در سالهاي اخير تا ميزان .درجريانند  درياچه آرالطور موازي به سمت  گيرند و به سرچشمه مي

تقسيم شد؛و سرانجام به )شمالي(كاهش يافت و در نتيجه آرال به دو قسمت آرال بزرگ و آرال كوچك75%
خشك شدن تدريجي درياچه .هزار كيلومتر مربع انجاميد 33به مساحت   خشك شدن آرال شمالي

ح آب درياي خزر و آلودگي ناشي از تشعشعات راديو اكتيو به علت وجود افزايش سط  آمدهاي آرال،پي
هايي از  سابق،نمونه  در قزاقستان در دوران اتحاد جماهير شوروي  3سكوهاي پرتاب موشك در سمي پاالتينسك

                                                            
  .ء مطالعات آسياي مركزي و قفقاز استقاسم ملكي مدير داخلي فصلنامه ١
  )1994سازمان خواربار و كشاورزي سازمان ملل،-رم:(آب براي زندگي ٢

3 ) Semipalatinsk 
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اري برد بهره.باشد مركزي با آنها روبرو مي  روند كه منطقهء آسياي مشكالت و مسايل زيست محيطي به شمار مي
درياچه را به دنبال داشته است؛به طوري كه براساس   رويه از منابع آبي درياچه آرال،مرگ تدريجي اين بي

كيلومتر عقب  100اين درياچه )يونيسف(گزارش كارشناسان صندوق حمايت از كودكان سازمان ملل متحد
اي از نمك  ه كوير گستردهاي است كه اطراف اين درياچه ب گونه روند خشكي درياچه آرال به.نشسته است

 .اند هاي كمياب به شدت در معرض نابودي قرار گرفته شده و چرخه زندگي انسان و حيات گونه  تبديل

 1980ميليون هكتار در دههء  48/3به  1950ميليون هكتار در ساله  28/2در ازبكستان زمينهاي تحت آبياري از 
بنا به -پنبهء ازبكستان به بيش از دو برابر و يا به عبارت ديگر ساله،ميزان محصول در اين دوره سي.افزايش يافت
همچنين،زراعت برنج در اين دوره افزايش چشمگيري از .رسيد 1980دههء   ميليون تن در اوايل 5به -آمار دولتي

و  هاي سيردريا اي نيازمند استفادهء زياد از رودخانه هاي عظيم و گسترده آبياري چنين شبكه .خود نشان داد
درياچهء آرال   ها باعث شد تا آب رودخانه قبل از ريزش به رويه از آب اين رودخانه استفادهء بي.آمودريا بود

 .پايان يابد و تنها جريان كوچكي از آمودريا به درياچهء آرال روانه گردد

كه منجر به ساحلي آن است   يكي از آثار خشك شدن بخشي از درياچهء آرال،تغييرات آب و هوايي در نواحي
تفاوت زياد دما در فصول مختلف سال و تقليل ميزان رطوبت هوا گرديده است اين تغيير به نوبهء خود روي 
زمان الزم براي باروري محصوالت و گياهان و جانوران مناطق محصور بين دو مصب تأثير منفي گذاشته 

اي جانوران بومي منقرض ه از گونه 4/3قبلي كاهش يافت و   مساحت 5/1ها به  سطح جنگل.است
اواخر منبع درآمد شمار بسياري از ماهيگيران و اهالي بومي بود و كارخانهء   اند،صنعت ماهيگيري كه تا اين گشته

هايي كه مستمرا  زده و در ساحل هاي ماهيگيري زنگ اند،كرجي منهدم گشته  1بندر مويناك  بزرگ كنسروسازي
و تقليل حجم آبه به   هاي موجود به دليل افزايش ميزان نمك ند و تعداد ماهيا شوند،بالاستفاده مانده تر مي عريض

هاي سمي  اند تا بستر درياچه با حجم عظيمي از خاك و نمك طوفانهاي شني باعث شده.شدت كم شده است
كوير  هاي زراعي تبديل به انباشته شود و همچنين تدريجا زمين  كشهاي نباتي مانده كودهاي شيميايي و حشره پس

به شدت »كنيم ما بيابان را تبديل به گلستان مي«زدايي با شعار ميالدي سياست بيابان 70و  60هاي  در دهه. 2گردند
هم   مسألهء آبياري و امكان تعميم آن در مطبوعات انعكاس يافت،ولي در همان زمان 70در دههء  .رايج بود

شدن درياچه آرال مخالف   هاي منجر به خشك سياست بابايف با.جي.دان مشهور تركمن اي اي مثل جغرافي عده
اين ميزان  1932در سال .شد از پنبهء مورد استفاده در اتحاد شوروي از خارج وارد مي%1924،7/57در سال .بودند

                                                            
1 Muinak 
2 Soviet Census Reports for 1926 and 1989. 
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كيلوگرم كود براي هر هكتار  600به گفتهء كارشناسان كشاورزي .شد رسيد و بقيه در داخل توليد مي%6/2به 
 1.مرتبه باالتر از هنجارهاي معقول بود 20تا  50سموم شيميايي   ميزانشد و  مصرف مي

  
 اي،خواست جامعهء جهاني و نياز مبرم همكاري منطقه

حاشيهء اين درياچه،بلكه   وضعيت خطرناك اكولوژي حوزه درياچه آرال نه تنها محيط زيست و سالمت مردم
در نتيجه استفاده بيش از حد از آب .خته استاوضاع ساكنان كشورهاي همجوار را نيز به مخاطره اندا

شود به نحو قابل  ها وارد درياچه آرال مي رودخانه  هاي آمودريا و سيردريا،ميزان آبي كه از اين رودخانه
به نظر دانشمندان علوم زيست محيطي،نمك ناشي از خشك شدن درياچه آرال به .اي كاهش يافته است مالحظه

كيلومتر ايجاد  60كيلومتر و به عرض  400تواند صحرايي به طول  بوده و مي حركت و گسترش  شدت در حال
دانشمندان هندي در اوايل دههء جاري،نمك درياچه آرال را در كوههاي هيماليا مشاهده نمودند و در .نمايد
مشكل  اي كه از نظر زيست محيطي با اكنون در منطقه هم.نيز آثار نمك آن در فالت پامير ديده شد 1994سال 

به اين ترتيب،دخالت غيرمسئوالنه در طبيعت و .كنند مي  ميليون نفر زندگي 38مواجه شده است،نزديك به 
 .ثمر از ذخاير آب،فاجعهء زيست محيطي را به وجود آورده كه اثرات آن باقي مانده است مورد و بي استفادهء بي

،در بخش غربي ازبكستان،در معرض 2  اقستانقالپ سازمان بهداشت جهاني اعالم نموده كه مردم جمهوري قره
نفر از جمعيت اين  000،60تاكنون  1985براساس آمار دولت ازبكستان از سال .اند نابودي كامل قرار گرفته
طور مستقيم به سطح موفقيت اقتصادي منطقه مربوط  سرنوشت آرال به  گفتني است كه.منطقه كاسته شده است

 .است

راژدي زيست محيطي در منطقه،يعني مرگ درياي آرال بعد از حادثهء انفجار نيروگاه توان گفت بزرگترين ت مي
تصاوير .گردد ،مهمترين فاجعهء زيست محيطي در اتحاد جماهير شوروي سابق نيز محسوب مي3 اي چرنوبيل هسته

در اطراف و كه اكنون يك بيابان است،به نظر و آگاهي عموم   قايقهاي ماهيگيري به گل نشسته در وسط آنچه
آمارها گوياي زيان و خسارات مادي و انساني حاصل از .نمايد توجه مي  اكناف دنيا رسيده و بسيار جلب

  ميزان شوري آب سه برابر گشته و دريا به دو قسمت جداگانه.آرال و محيط پيرامون آن نيستند  اضمحالل درياي

                                                            
،زمستان 7، سال سوم،شمارهء ،فصلنامهء مطالعات آسياي مركزي و قفقاز»تنزل شرايط زيست محيطي در آسياي مركزي«آكينر،شيرين، 1

 .129-138،ص ص 1373
2 ). Karakalpakistan 
3 Chernobyl 
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گر جريان كنوني ادامه يابد،فقط نوارهاي كوتاهي از شود و ا تقسيم شده و ديگر هيچ نوع ماهي در آن يافت نمي
 .باقي خواهد ماند 2000آب شور تا سال 

سرعت زوال درياي آرال از يك طرف گواه بر موفقيت اتحاد جماهير شوروي پيشين در اجراي طرحهاي 
ي محض به اعتناي بوده و از طرف ديگر دليلي بر بي)طور مثال توسعهء كشت پنبه در آسياي مركزي به(بزرگ

 1.است 1980مسايل زيست محيطي،حد اقل تا اواخر سالهاي 

اطراف در چند دههء اخير همگام با توجه بشر به خطراتي كه محيط زيست سياره زمين را در معرض تهديد قرار 
جهان يك اكولوژي واحد به شمار   داده،مورد توجه فراوان قرار گرفته است،زيرا تمام آبها و مناطق مختلف

 .روند مي

گيري  از طرف ديگر درجامعه جهاني نظريه جديدي در حقوق بين الملل در مورد محيط زيست در حال شكل
اصل است كه كره زمين محيط زيست   طور كلي ناشي از اين نام دارد و به»محيط زيست مشترك«است كه

و روي اين اصل،خسارات  دهد كه كليهء عناصر آن با يكديگر همبستگي دارند غيرقابل تفكيكي را تشكيل مي
وارده به اين محيط و مسئوليت دولتها در اين باره نبايد منحصرا محدود به مرزهاي ملي و قلمرو حاكميت آنها 

 .باشد

در شهر استكهلم طي  1972  كننده در كنفرانس ملل متحد در مورد محيط زيست انساني در سال دولتهاي شركت
اند و به  را به رسميت شناخته»شئونات و رفاه انسانها  قابل زندگي با توجه به داشتن محيط زيست سالم و«اي اعالميه

حفظ محيط زيست مشترك .گردد همين لحاظ حق دسترسي به محيط زيست سالم يك حق بنيادي محسوب مي
  باشد و براي اجراي اين حق و تكليف،اصول و قواعدي در حال موجد حق و تكليف براي همهء دولتها مي

استثناء در آن   ري است كه قابليت اجرايي بين المللي خواهد يافت و به دليل اينكه همه دولتها بدونگي شكل
 .گردد سهيم خواهند بود،به صورت حقوق بين الملل عرفي نمودار مي

اي و بين  در سطح منطقه  هاي چندجانبه انداز ابعاد نويني از مفهوم همكاري همزمان با پايان جنگ سرد،چشم
هاي چندجانبه براي رسيدن به  ماهيت تغييرات جهاني،در حال حاضر مستلزم همكاري.ي پديدار شده استالملل

البته واقعيت ديگري نيز در پيش .كوچكي از دولتها خارج است  اهدافي است كه از توانايي يك دولت يا گروه
يي،اقتصادي و حتي فرهنگي روي وجود دارد،مبني بر اينكه با توجه به گستردگي،پيچيدگي و تنوع جغرافيا

                                                            
،زمستان 7،فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز،سال سوم،شمارهء »تراژدي فراموش شده:محيط زيست آسياي مركزي«.مارتين،كيت 1

 .140-156،ص ص 1373
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شمال و جنوب   زيست محيطي و در نظر داشتن مسايل توسعه اقتصادي و صنعتي و فاصله روزافزون ميان  مسايل
حركت جهاني براي نجات   انداز يك كه اختالف عميقي را در ديدگاههاي كشورها پديد آورده،چشم

اي بر اين نظرند كه تا زماني كه فاصله  كه عده  طوري هب.نمايد اكوسيستم زمين،حد اقل در آينده نزديك تيره مي
است،هر دو گروه به داليل متفاوت به تخريب محيط زيست   ميان غني و فقير،شمال و جنوب در حال افزايش

 .زمين ادامه خواهند داد

طي كره در چنين شرايطي و با در نظر گرفتن اين نكته مهم كه چون در امر ترميم و بهبود وضعيت زيست محي
زمين،به ويژه آلودگي درياها،مجالي براي مسامحه وجود ندارد، بنابراين روي آوردن به همكاري ترديدناپذير 

اصول و قواعد حقوقي و به مرحله اجرا رسيدن آنها در يك   توان به انتظار پديدار شدن است و از آنجا كه نمي
كننده بخشي از حركت به  تواند تأمين اي مي قههمكاري ميان دولتها در سطح منط  سطح جهانشمول نشست،پس

بين   توان و بايد از آنچه كه تا به حال در سطوح در اين زمينه البته مي.سوي حفظ اكوسيستم سياره زمين باشد
توان در مورد  اي را مي منطقه  هاي نمونه بسيار برجسته همكاري.اي صورت گرفته،سود جست المللي و منطقه

 .رددرياچه آرال برشم

امروزه ميزان ...«:است كه  چنين آمده»آينده مشترك ما«در گزارش كميسيون جهاني توسعه و محيط زيست با نام
رشد مبادالت .رود ما از مرزهاي ملي فراتر مي  ها در طبيعت در حال افزايش است و آثار عملي تصميمات مداخله

شناسي ما در  اقتصاد و بوم.دهد وسيعتري نشان ميرا در گستره   اقتصادي ميان ملتها،آثار كالن تصميمات ملي
امروزه در بسياري از مناطق كره زمين با خطرات و صدمات .شود محصور مي  اي هاي درهم تنيده شبكه

ناپذير و غيرقابل جبراني به محيط زيست انساني روبرو هستيم كه اساس پيشرفت بشريت را در معرض  برگشت
 1.»...تهديد قرار داده است

كيلومتري بين درياي  300  اي نيز،ازبكستان و قزاقستان طرح مشتركي را براي احداث يك كانال سطح منطقه در
درياي مازندران آب آن كاهش   مازندران و درياچه آرال براي انتقال آب به درياچه آرال،كه برخالف

  2.اند داشته است، ارائه نموده)درصد مساحت اوليه 40حدود (شديدي
  
 

                                                            
1 World Commission on Environment and Development,our Common Future,(Oxford: Oxford University 
Press,1987). 
2  1999روزنامهء تركمنستان،شنبه دهم آوريل  . 
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 يط زيست و حقوق بين المللتخريب مح

بين الملل مطرح شده است كه   طور كلي،حفاظت از محيط زيست به صورت يكي از مباحث عمده در حقوق به
بعد .زيست انساني ملل متحد در استكهلم بوده است با كنفرانس محيط  1972آغاز ان به صورت نمادين از سال 

مه محيط زيست ملل متحد ايجاد گرديد كه مركز ان در از آن مؤسسه تخصصي جديد ملل متحد با نام برنا
 .باشد دار پيشبرد حقوق بين الملل محيط زيست مي نايروبي كنيا است و عهده

قلمرو خود داراي حاكميت   حفاظت از محيط زيست بدون بنيان حقوقي نيست ولي دولتها همچنان در محدوده
جانبهء آن را داشته  ت تا اقتدار الزم براي تنظيم همههستند و مبحث محيط زيست هنوز تابع هيچ نهادي نيس

مفاهيم انتزاعي مطرح است،به صورت قوانين ملي و معاهدات   عمدهء تعهدات حقوقي،يعني آنچه كه وراي.باشد
 .باشد ها مي دو يا چندجانبه و كنوانسيون

ط زيست انساني منتشر ملل محد در مورد محي 1972اعالميه استكهلم كه در پايان كنفرانس  21در اصل 
گردد،آنجا كه  مشاهده مي  گرديد،نفوذ و تأثير آراي داوري ياد شده به عنوان اعالن حقوق بين الملل

برداري از  بين الملل داراي حق حاكميت در بهره  دولتها براساس منشور ملل متحد و اصول حقوق...«:گويد مي
افزايد كه در عين حال نبايد اجازه دهند كه  و مي»...دخود هستن  هاي زيست محيطي منابع خود مطابق سياست

هاي تحت صالحيت يا تحت كنترل آنها موجبات وارد آمدن صدمه به محيط زيست ديگر دولتها يا  فعاليت
 1.هاي صالحيت ملي را فراهم آورد نواحي خارج از محدوده

باشد كه در  نيز مي  محيط زيستحقوق بين الملل آلودگي دريايي در عين حال بخشي از حقوق بين الملل 
براساس .سياره زمين مطرح است  خصوص پيشگيري،كاهش و كنترل آلودگي و نيز حفاظت از منابع زيستي

وارد نمودن مواد و اشياء و نيز انرژي در «عبارت از  حقوق درياها،آلودگي دريايي 1982تعريف كنوانسيون 
آوري نظير آسيب  يرمستقيم انسان است كه منجر به آثار زيانمستقيم يا غ  محيط زيست دريايي از طريق دخالت

و   به منابع زيستي و حيات دريايي،خطر براي سالمت انسان،ايجاد مانع در فعاليتهاي دريايي از جمله ماهيگيري
انسان هاي سازگار با  ويژگي  هاي مشروع از دريا با لطمه زدن به كيفيت استفاده از آب دريا و تقليل ديگر استفاده

 .«گردد و يا احتمال ايجاد اين آثار را داشته باشد

  
  

                                                            
1 Rebecca Wallace.International Law,London:Sweet Maxwell,1986,pp.97-99. 
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 تدابير اتخاذ شده در مقابل پيامدهاي نامطلوب تغيير طبيعت

كميتهء  1992پنج كشور آسياي مركزي يعني ازبكستان،قزاقستان،تاجيكستان،تركمنستان و قرقيزستان در سال 
بين المللي بررسي مشكالت و مسايل زيست محيطي   شوراي 1994بين المللي حفظ آب درياچه آرال و در سال 

درياچهء آرال را تشكيل دادند و به منظور تأمين اعتبارات الزم براي مبارزه يا خشكي اين درياچه،صندوق بين 
 .توسط اين پنج جمهوري تأسيس گرديد 1994المللي نجات آرال نيز در سال 

آب در منطقه را حد اقل تا   توان مصرف ساحل آرال،ميرساني به اقتصاد كشورهاي  در حال حاضر،بدون زيان
مقدار آبهاي ورودي به اين درياچه را افزايش   توان گذاري دو چندان،مي درصد كاهش داد و بدون سرمايه 10
باال آمدن سطح آبهاي زيرزميني و نيز معضالت مربوط به   شود تا مشكالت مربوط به اين امر باعث مي.داد

توان كاري نمود كه در  همچنين،با احتساب استفاده بهينه از ذخاير آب،مي.يابد  منطقه،كاهش باتالقي شدن اين
 .هر سال،ده تا يازده ميليارد متر مكعب آب اضافي به درياچه آرال بريزد

تر  نفع ها ذي قزاقستان به لحاظ اينكه در زمينه فاجعهء زيست محيطي در درياچهء آرال از ديگر جمهوري
نقش اين صندوق در .ر سال گذشته رياست صندوق بين المللي نجات آرال را به عهده داشته استاست،طي چها

درياچهء آرال مثبت و قابل توجه بوده است به طوري كه   جلب توجه جامعهء جهاني به فاجعهء خشك شدن
عيين اعتبار نموده دالر تا پايان قرن بيستم براي رسيدگي به مسألهء آرال ت  ميليون 380بانك جهاني مجموعا 

  تر به امكان هاي خارجي،به ويژه از بانك جهاني و رسيدگي دقيق رسد كه بدون دريافت كمك به نظر نمي.است
 .برگرداندن آبهاي ورودي به آرال،بازيافت اين درياچه ممكن باشد

به مسئلهء هاي آسياي مركزي بيشتر ناشي از توجه صرف  هاي وسيع كنوني در محيط زيست جمهوري آلودگي
قابل ذكر 1.هاي كشاورزي و صنعتي بر محيط زيست بود افزايش كميت و غفلت شديد از پيامدهاي زيانبار طرح

سابق براي افزايش توليدات كشاورزي خود،به ويژه پنبه،به   است كه از حدود سي سال قبل،وقتي كه شوروي
هاي جهان  ه كه زماني يكي از بزرگترين درياچهنمود،اين درياچ آرال استفاده مي  رويه از آب درياچه صورت بي
انواع   رود و آثار زيست محيطي اين وضعيت،مردم حاشيه آرال را در معرض خشك شدن پيش مي  بود به سوي

بين المللي در سطح   خوني قرار داده و به تدريج اين مشكل به عنوان يك معضل هاي پوستي و كم بيماري
تواند منجر به تغييرات نامساعد رژيم  مي  زياد شدن حرارت زمين در آينده.ستهاي جهاني مطرح شده ا سازمان
جريان تبديل زمينهاي مساعد كشاورزي به كوير و انحطاط   رطوبتي،حركت زمين و شدت گرفتن-حرارتي

باشد و به همين منظور  قسمت زيادي از سرزمين پهناور در قزاقستان،كويري و نيمه كويري مي.چراگاهها گردد
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نامطلوب در   افزايش ميزان خشكسالي و ميزان حرارت به نتايج.پذيرتر خواهد بود تغيير اقليم،آسيب  در خصوص
كاهش عواقب نامطلوب تغيير اقليمي يكي از مسايل مهم عصر .كشاورزي و جنگل و منابع آبي منجر خواهد شد

 .د گذاشتمركزي اثر خواه  هاي آسياي حاضر است كه در تأمين منافع ملي جمهوري

  
 گردهمايي رؤساي جمهوري كشورهاي آسياي مركزي براي نجات درياچه آرال

در آلماتي  1999  اجالس سران كشورهاي آسياي مركزي در مورد نجات درياچهء آرال در فوريهء سال
درياچه آرال و جلوگيري از آلودگي   در اين نشست موضوع بررسي مسايل زيست محيطي.قزاقستان برگزار شد

تالشهايي به  1994بين المللي نجات آرال در سال   پس از تأسيس صندوق.شتر آن در دستور كار قرار داشتبي
براي حل مشكالت موجود و همكاري با سازمانهاي بين المللي در   كننده منظور جذب سرمايه كشورهاي كمك

دوق بين المللي نجات آرال به صن 1999تا ماه فوريه سال .مربوطه صورت گرفته است  زمينه اجراي طرحهاي
 500،101روبل تاجيكي، تركمنستان  21303هزار صوم،تاجيكستان  800تنگه،قرقيزستان  61563توسط قزاقستان 

اي بين دولتهاي  نامه نيز موافقت 1999  در فوريه سال.صوم كمك مالي شده است 56060منات و ازبكستان 
در اين .چه آرال و بنياد نجات اين درياچه به امضا رسيددريا  كشور آسياي مركزي در زمينه مشكالت حوزه

  هاي همكاري و هماهنگي موافقتنامه،وظايف و مسئوليتهاي بنياد آرال و شوراي بين دولتي تعيين و زمينه
ازبكستان خواستار  بنياد آرال از مؤسسات بزرگ صنعتي قزاقستان،قرقيزستان و.فعاليتهاي آنان مشخص گرديد

 .و بشردوستانه شده استهاي مالي  كمك

هزار،بريتانياي  500هزار،ايتاليا  580  ميليون،كويت 5/1ميليون،سويس  02/3ميليون،ژاپن  437/3همچنين،زالندنو 
سازمانهاي بين المللي از قبيل بانك .اند هزار دالر كمك نموده 100هزار و تركيه  200هزار،فنالند  250كبير 

هزار دالر كمك  500ميليون و صندوق حفظ محيط زيست  04/1اروپا ميليون دالر،اتحاد  3جهاني مبلغ 
 .اند كرده

سران كشورها براي تأمين   در اين اجالس در خصوص انتخاب رئيس جديد بنياد آرال،روند اجراي دستورات
در اين .اي مرتبط با درياچه،اقداماتي صورت گرفت مالي بنياد،وضعيت حقوقي مراكز تحقيقاتي منطقه

براي يك سال به عنوان رئيس جديد بنياد بين المللي نجات   ي آقاي كريم اف رئيس جمهور ازبكستانگردهماي
اجالس اعالميه آلماتا منتشر شد كه در آن سران كشورها و سازمانهاي بين المللي   در پايان.آرال انتخاب گرديد

شورا و بنياد آرال و مراكز تحقيقاتي  مربوط به رشد پايدار حوزه درياچه آرال،تعيين ساختار حقوقي  به مسايل
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به عنوان سال حفاظت از  1998برطبق اين اعالميه و با حمايت سازمان ملل سال .مربوط به آن تأكيد نمودند
همچنين آمادگي كشورهاي آسياي مركزي   در اين اعالميه.محيط زيست در منطقه آسياي مركزي اعالم گرديد

اي حفاظت محيط زيست و بهبود  طرحهاي خاص و منطقه  تهيه و اجراي براي انجام هرگونه مساعدت در امر
سران كشورها اعالم نمودند كه با مشاركت سازمانهاي بين .وضع اقليمي منطقه مورد تأكيد قرار گرفته است

هرحال هدف اصلي،مهار كردن  به.كنوانسيون رشد پايدار حوزه درياچه آرال تهيه خواهد گرديد  المللي،طرح
 1.باشد در حال توسعه فجايع بزرگي است كه اين اقدام به مصحلت ميليونها انسان كرهء زمين مي كانون

طرح بازگرداندن آبهاي جاري به سوي آرال و جلوگيري از هدر رفتن آبها و توجه بيشتر دو كشور قزاقستان و 
ميليون دالر در  370ريبي رقم تق  ازبكستان به اين مهم و همچنين هزينهء احتمالي بازيابي مجدد آرال به

 .درياچه آرال مطرح گشت  گردهمايي رهبران كشورهاي آسياي مركزي راجع به نجات

 
آباد مصوب رؤساي جمهوري پنج كشور آسياي مركزي در مورد نجات  متن اعالميه عشق

 درياچه آرال

اده نامحدود از ذخاير استف .بشر در آستانه قرن بيست و يكم با مشكالت زيست محيطي زيادي روبرو گرديد»
 .طبيعي،تخريب محيط زيست را در پي دارد

كشورهاي آسياي مركزي   نتايج وضعيت بغرنج درياچه آرال،تأثيري منفي بر وضعيت سطح زندگي مردم
آشاميدني به عنوان ضرورت مبرم مطرح   گذاشت و به اين ترتيب،مسألهء حفاظت از مردم و تأمين آب

جهاني به اين منطقه و بهبود وضعيت در آن،همواره تالش   نظر جامعه براي جلبكشورهاي آسياي مركزي .شد
مديريت و استفاده بهينه از ذخاير آبي «اي هاي بين المللي،طرح بين منطقه ها و سازمان با كمك صندوق.اند نموده

بخش  و نتيجه اي استفاده از آب و ديگر ذخاير طبيعي اين طرح،بهبود ريشه.در حال اجرا است»و محيط زيست
 .بودن استفاده بهتر از طبيعت در منطقه و بهبود عمومي وضعيت اكولوژي را مدنظر دارد

 .كند است،كفايت نمي  با اين وجود،هنوز تالشهايي كه براي حل مسايل منطقه درياچه آرال در حال انجام

به )تركمنستان و ازبكستان قزاقستان،قرقيزستان،تاجيكستان،(ما رؤساي جمهور كشورهاي برادر آسياي مركزي
هاي مشترك در  حل منظور آباداني و تأمين اعتماد مردم كشورهايمان نسبت به آينده،و با درك ضرورت تهيه راه

اي براي استفاده بهينه از ذخاير آبي منطقه در امر  بلندمدت منطقه  هاي انجام اقدامات مشخص و همكاري

                                                            
1  1997روزنامه نشاگازيتا،چهارم مارس  . 
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  ،و با توجه به منافع متقابل و حسن همجواري و در نظر گرفتن)متناسب با وضعيت اكولوژي منطقه(كشاورزي
تثبيت همكاري   استفاده از ذخاير آب درياچه آراي در جهت منافع تمام طرفها؛و با تأكيد بر اهميت تالشها براي

صندوق،و حفظ محيط زيست و   كشورها در خصوص مسايل مربوط به استفاده بهينه از آب توسط مؤسسين
آبهايي كه از خاك كشورهاي مربوطه   آب در شبكه اكولوژي و جلوگيري از آلوده شدن احياي نقش

هاي تعيين شده در مورد درياچه آرال،و با مهم  برنامه  گذرد؛و با تأكيد بر مصوبات مربوط به اجراي مشترك مي
زيست محيطي و  هاي رساني به مردم كشورهاي مربوطه در مورد سياست اطالع  دانستن اقدامات مشترك براي

آميز و انجام تالشهاي مستمر براي  سياسي در منطقه؛و با هدف فائق آمدن بر نتايج وضعيت فاجعه اجتماعي و
 :كنيم بهبود وضعيت زيست محيطي در درياچه آرال،موار ذيل را اعالم مي

آرال مورد تأييد جانبه مسايل مربوط به بهبود وضعيت اكولوژيكي و زيستي در حومه درياچه  اهميت حل همه-
 .باشد مي

هاي  ها و برنامه اجراي طرح  هاي بين المللي براي ها و انجمن نظر سازمان بايستي اقدامات مربوطه به منظور جلب-
هاي سياسي كشورهاي منطقه  در نظر گرفته شده در مورد آرال و كارهاي مربوط به جلب توجه و نظر نمايندگي

هاي  هاي مقيم آن كشورها و جلب سرمايه ها و سازمان ي حامي و صندوقبراي استفاده از امكانات كشورها
 .تر شود آنها،فعال

اداره ذخاير «جانبه، از اجراي طرح با حمايت بانك جهاني و صندوق جهاني محيط زيست،بايد به صورت همه-
 .حمايت نمود»آب درياچه آرال و محيط زيست

ريزند،توجه  درياچه آرال مي  ي كه آبها از آنها جاري شده و بهبايد به حل مسايل آن دسته از مناطق كوهستان-
 .بسيار شود

 .هاي مربوطه،انجام گيرد بايد كارهاي مهم مربوط به ارايهء كمك معيشتي به مردم حاشيه درياچه آرال و طرح-

تر  گذرد،فعال مربوطه مي  بايد اقدامات مربوط به مقابله با گسترش بيابان و آلودگي آبهايي كه از كشورهاي-
 .گردد

هايي كه از سوي نهادها و سازمانهاي بين المللي در مورد مسألهء درياچهء آرال انجام  بايد براي كمك به طرح-
 .گيرد،تالش نمود مي

هاي ضروري،چون توجيه و تفهيم مردم در مورد لزوم استفاده مطلوب از طبيعت  بايد از اقدامات مربوط به برنامه-
 .«كردن محيط زيست براي زندگي در عصر كنوني و نسل آينده،كمك و حمايت نمود و حفظ آن و بهتر
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 هاي ارائه شده براي نجات آرال طرح

باال آمدن .باشد كيلومتر مي 500فاصله جغرافيايي درياي خزر تا درياچه آرال :طرح اتصال درياي خزر به آرال.1
براي نجات آرال استفاده كرده و طرح اتصال  عاملسطح آب درياي خزر كارشناسان را بر آن داشت تا از اين 

اي است كه  متخصصان اعتقاد دارند كه نيروي جاذبه زمين به گونه .درياي خزر به درياچه آرال را ارائه دهند
هاي  تواند به راحتي به درياچه آرال سرازير شود و در نتيجه از هزينه ها مي قسمت  آب درياي خزر در بعضي

زيرا در  .باشد به عالوه،آنان باور دارند كه اين طرح در حقيقت ناجي درياي خزر نيز مي.استخواهد ك  جانبي
متر ديگر به سطح آب اين دريا  5نزديك به  2020صورت ادامه روند افزايش سطح آب درياي خزر تا سال 

دري به زير آب فرو افزوده خواهد شد كه در نتيجه بسياري از شهرها و بنادر همجوار اين دريا و تأسيسات بن
 .خسارات را خواهد ديد  خواهد رفت و در اين ميان جمهوري آذربايجان بيشترين

درياچه آرال را مسدود   بانك جهاني اعالم نموده است كه براي طراحي و ساخت سدي كه بخش شمالي.2
 .ميليون دالر اعتبار اختصاص خواهد داد 50نمايد،

ميليون  30ميليون دالر به ازبكستان، 135ياچه آرال،بانك جهاني تاكنون به منظور كاهش استفاده از آب در.3
پرداخت نموده تا براي بهبود سيستم آب   ميليون دالر به تركمنستان وام 30دالر به قزاقستان و در كنار آن نيز 
 1.آشاميدني و بهداشتي هزينه نمايند

آنچه كه برخالف تمام  .كاهش داده است%20زان شايان ذكر است كه ازبكستان استفاده از آب آرال را تا مي
 1994در سال .شود اي براي آن يافت نمي چاره  طرحهاي ارائه شده نبايد فراموش نمود عامل طبيعي است كه هيچ

سبب كاهش بيشتر عمق آب اين درياچه  1995خشكسالي سال   متر بود ولي 9/36عمق آب درياچه آرال 
 2.باشد متر مي 4/36ر عمق آب حاض  طوري كه در حال گرديد،به

  
 گيري نتيجه

آنچه مسلم است .معلوم نيست  تبعا طرح ايجاد كانال ارتباطي ميان درياي خزر و درياچه آرال هنوز به درستي
نشيني گسترده  آرال باشد،بدون شك سبب عقب  كاهش سطح آب درياي خزر به ميزاني كه بتواند ناجي درياچه

شمالي ايران و حتي روسيه از دسترسي به دريا محروم خواهند شد و شايد   ر و شهرهاياين دريا خواهد شد و بناد

                                                            
1  1999روزنامهء تركمنستان،دهم آوريل  . 

 .1996،نوامبر 22،شمارهء  Focus Central Asia هءنشري 2
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  رويه ادامه روند استفادهء بي.مانده است است كه اين طرح فقط در حد كارشناسي و حرف باقي  به همين دليل
وز آثار منفي بر  كشورهاي منطقه از آبهاي اين درياچه و عدم رعايت موازين حفظ محيط زيست موجب ادامه

درياي خزر و سرازير شدن   رويه از منابع واضح است كه استفادهء بي.زيست محيطي درياچه آرال خواهد شد
در بزرگترين درياچهء )كارخانجات ديگر  به ويژه از صنايع نفتي و مواد آالينده(انواع پسابهاي صنعتي

ر پي دارد كه توجه ويژهء جامعهء جهاني را تر از تراژدي آرال را د اي با ابعاد بسيار وسيع دنيا،فاجعه
در حقيقت .طرق مختلف به سرنوشت درياچه آرال دچار گردد  تواند به محيط زيست درياي خزر نيز مي.طلبد مي

سوء .تواند درياي خزر را مثل درياچه آرال به شكل ناهنجاري دچار نمايد به سادگي مي  هاي يكجانبه سودجويي
اين امر به خشك  .اي شده است ه از منابع آبي كمياب منطقه موجب مشكالت عديدهمديريت مزمن در استفاد

شدن درياچه آرال و زيانهاي اكولوژيك منجر گرديده و در نتيجه توليد كشاورزي منطقه به حد نازلي كاهش 
 .يافته است

نظر گرفته شود و  اي در فرامنطقه  رسد الزم است مشكالت زيست محيطي آرال به عنوان يك مشكل به نظر مي
توان بر مشكالت زيست محيطي درياچه آرال  اي و همكاري كشورهاي ذيربط مي تنها در سايهء يك عزم منطقه

 .غلبه كرد
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به صورت موردي آورده مي شود تا اقداماتي ) به يكي از زيست بومها (مقاله ذيل براي مقايسه حمالت خارجي  :آذياسا
  . يه درياچه اورميه به كار گرفته مي شود، محسوس تر گرددكه در داخل كشور عل

 بررسي خسارتهاي زيست محيطي خشك كردن دريا در منطقه خليج فارس 

  محمد كاظم قيچيوند
منبع اصلي اين گزارش، متن مصاحبه خانم سادات هاشمي در گفتگوي اختصاصي بافرهاد عرب كار شناس 

سال /1387آذر 3يكشنبه/محيط زيست بوده كه در روزنامه جام حممعاونتمحيط زيست دريايي سازمان حفاظت 
  .نگارنده مطلب را خالصه و مطالبي نيز بدان افزوده است. رسيده است÷ به چا 2436شماره/نهم

     تجارت با محيط زيست:ساخت جزاير مصنوعي-
ا نزديك شدن به آبهاي ديگر اگر هواپيما از روي آبهاي خليج فارس بگذريد و نگاهي به اين پهنه آبي بيندازيد ب

كشورهاي ساحلي اين منطقه سازه هاي نخل مانندي را خواهيد ديد كه در حال پيشروي روي بستر دريا 
خشك كردن دريا در آبهاي خليج فارس ودرياي عمان از سوي كشورهاي عربي منجمله امارات و عمان .هستند

ن شايد بهترين مرجع براي جلوگيري از پيشرفت چنين در اين ميا.بي شك اثرات گسترده در آبهاي منطقه دارد
طرحهايي برنامه محيط ذيست درياي عمان وخليج فارس راپمي باشد كه بايد از حقوق محيط زيست اين منطقه 

  . حفاظت كند و به عنوان يك مر جع حقوقي حامي منافع همه كشورها باشد
وي حوضه رسوبگذاري از لحاظ ته نشستها و فرسايش ساخت اين جزاير مشابه هر سازه دريايي تاثيرات خاصي ر

  .هاي غير عادي خواهد گذاشت 
ساخت اين جزاير مشابه هر سازه دريايي تاثيرات خاصي روي حوضه رسوبگذاري از لحاظ ته نشستها و فرسايش 

  . هاي غير عادي خواهد گذاشت 
ه ها و موج شكن هايي است كه منحصر به اسكل) دبي(سازه هاي كم عمق و ساحلي امارات 2003در سال 

با گذشت چهار سال طرحهايي در آبهاي كم عمق . نيازهاي اقتصادي و بازرگاني آن كشور را مرتفع مي كند
ساحلي اجرا شده كه فراتر از نيازهاي يك كشور است و با هدف ايجاد مناطق تفريحي جذب توريست سعي در 

به دنبال ساخت اين جزايرمحدوده رشد    اما.وفق هم بوده اندرشد اقتصادي كشور بوده است كه در اين زمينه م
اين در .مرجان هاي ريف ساز تغيير كرده است چرا كه ساخت سازه هاي دريايي سبب مرگ مرجان ها ميشود
ته شست .حالي است كه ريف ها از ارزش زيستي بااليي بر خوردارند و پناهكاه ديگر آبزيان محسوب ميشود

در اطراف جزاير مصنوعي در مدت پنج سال به خوبي از مقايسه تصاوير و كنترل زميني  ذرات رسوبيكربناته
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و حاكي از آن است كه جزاير در حال رشد هستند و در آينده عرض خليج فارس در اين بخش ها رو . پيداست
ر ساخت جزاير باريك و در امتداد ساحل شبيه بريرهاي مناطق كم عمق كه طبيعت در اث.به كاهش است

جريانات موازي ساحل ايجاد ميكند با گذشت زمان سبب رشد آنها ميشود و در نتيجه در پشت سر آنها محيط 
  . تبديل ميشود.محيط خشكيالگوني ايجاد كرده كه بسرعت به 

اگر برنامه هاي آتي اماراتي ها را بنگريم تا ده سال آينده تمامي نوار كم عمق ساحلي با جزاير مصنوعي تبديل 
حيط تقريبا خشكي ميشود و در نتيجه بخش هاي دور تر از ساحل نيز كم عمق شده ومرفولوژي خليج فارس به م

اين امر سبب ميشود جريان هاي دريايي كنوني در خالف جهت عقربه هاي ساعت در خليج فارس .تغيير ميكند
مي شود دچار اختالل كه از سمت غرب به شرق هستند و سبب تبادل آب و رسوب خليج فارس و درياي عمان 

از ديگر اثرات ساخت جزاير مصنوعي امارات .شود و در نتيجه آالينده هاي خليج فارس براحتي خارج نشوند
امارات در خليج فارس اين ميباشد كه سبب ميشود بر اساس قوانين حقوق در يا سهم    وپيشروي سواحل كشور

ابطه در رساته ها اعالم شده است كه هم اكنون امارات در همين ر.ايران از خليج فارس كمتر ازمرز كنوني شود
در حال ساخت سومين جزيره مصنوعي از سري جزاير موسوم به نخل با ظرفيت اسكان يك ميليون نفر است كه 

ساخت اين جزاير مشكالت عمده اي از .درصدجمعيت كل كشور امارات متحد عربي است 25معادل تقريبي 
محيطي بر محيط زيست بسته خليج فارس را دربر دارد اما با وجود اين  جمله آلودگي هاي شديد زيست

ديگر خليج فارس را نيز به   مشكالت گويا جاذبه اقتصادي و توريستي ساخت جزاير مصنوعي اكنون كشور هاي
نيز درصدد ساخت چنين جزايري برآمده اند تا    كشور قطر و عمان.فكر ساخت چنين جزايري انداخته است

قطعا مشكالت عمده اي در خليج    در اين صورت. بهره مند شوند  ز مزاياي بيشتري از خطوط ساحليعمال ا
فارس و در ياي عمان ايجاد خواهد شد كه سكوت كشوري همچون ايران كه مرز دريايي وسيعي در خليج 

اي حفاظت از محيط  به نقش سازمان منطقه   در اينجا بايد. فارس و درياي عمان داراست منطقي به نظر نمي رسد
زيست در ياي عمان وخليج فارس راپمي اشاره كرد كه بايد از طريق ايجاد يك دستور العمل ويا آيين نامه 
اجرايي واحدي كشورهاي عضو را وادار به رعايت حد وحدودي مشخص براي اجراي برنامه هاي خود با 

ولتمردان و جرايم زيست محيطي   اداري د شاراستفاده از ابزارهايي نظير ف.رعايت مالحظات زيست محيطي كند
محيط خليج   .از جمله مواردي است كه مي توان از آنها به منظور حفظ اين منطقه در يايي بهره گرفت

خليج فارس داراي زيستگاههاي عمدهاي با تنوع بسيار باالست به طوري كه در ميان علف هاي دريايي : فارس
درختان حرا –جوامع جلبكي –آبسنگ هاي مرجاني .زندگي مي كنند  يگونه جانوران آبز 600آن بيش از 
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گونه نادر الك پشت دريايي از ديدني هاي منحصر به فرد در اين  5گونه ميگوو15-گونه ماهي  500-ومانگرو 
هزار كيلو متر مربع به عنوان يكي  233وبهره برداري از منابع خليج فارس با مساحتي بيش از   دسترسي. درياست

اين آبراهه هم اكنون با مشكالت و .كشور تقسيم شده است 8از بزر گترين خليج هاي كره ي زمين ميان 
اين تهديدات .ضايعات زيست محيطي فراواني رو بروست كه بخش عمده ان به فعاليت هاي انساني باز ميگردد 

هاي مصنوعي وخشك كردن برخي ابعاد مختلفي دارد از آلودگيهاي نفتي گرفته تا صيد بي رويه وايجاد ساختار
جهان يك "هم اكنون پروژه ديگري در سواحل امارات در دست احداث است به نام ...از قسمت هاي آن و

كه به شكل نقشه كره زمين ساخته ميشود وخشكي هاي آن به شكل قاره هاي "جزيره بسيار بزرگ است
كيلو متري خط  4ي است كه در فاصله جزيره مصنوع 300شامل "جهان "مجمع الجزاير.زمين خواهد بود 

كيلو مترخواهد بود  6كيلو متردر  9كل محدوده جزيره جهان .ساحلي شهر دبي در خليج فارس ساخته ميشود
گر چه اين پروژه ها از نظر گاه مهندسي و خالقيت .كه توسط يك موج شكن عظيم بيضي شكل احاطه ميشود

چنين دستكاري بزرگي در طبيعت آيا اثراتي بر محيط خليج جالب توجه است اما سوال اصلي اين است كه 
. فارس نخواهد داشت؟ايجاد اين جزيره هاي بزرگ همراه با تغييرات زيادي در بستر و سطح دريا خواهد بود

تغييراتي كه بطور قطع زندگي جانداران واكوسيستم منطقه را دستخوش تغييرمي كند و باعث از ميان رفتن 
همچنين استخراج شن و ماسه از بستر دريا آب هاي اين منطقه را به لجنزار تبديل مي .شودسواحل مرجاني مي

سال گذشته فزاكسيون محيط زيست مجلس ايران از ارسال نامه اعتراض آميزي به ساز مان ملل خبر داد كه .كند
خصوص حقوق در ياها  سازمان ملل در 1982كنوانسيون  123با توجه به ماده .تاكنون پاسخي در بر نداشته است
دولت هاي ساحلي بايد در امور مختلف مربوط به بهره برداري ) خليج فارس(راجع به درياهاي بسته يا نيمه بسته

از حقوق وانجام تكا ليف خود با يكديگر همكاري كنند گزارش دفتر اطالع رساني مركز پژوهش هاي مجلس 
اث جزاير مصنوعي به رونق اقتصادي بيشتر منطقه كمك كند از نظر اقتصادي اگر احد:شوراي اسالمي مي افزايد
سرمايه ها وخدمات ميان كشور ها بينجامدبه احتمال زيادبه وابستگي متقابل اقتصادي  –به رفت وآمد بيشتر مردم 

لذا اين مركز در ارزيابي هاي خود پيشنهار هايي مطرح و اعالم .ميان كشورها ي منطقه منجر خواهد شد
  بز بايد توسعه جزاير خود در جنوب و نيز استان هاي جنوبي را در دستور كار خود قرار دهدكردايران ن

شهرهاي (در رابطه با فعاليت هاي فوق بايد اشاره كرد كه به نوعي با مفهوم توسعه پايدار شهري )نتيجه گيري  
ا وارد مطرح شد بارباروسط ت 1970كه اولين بار در اواسط دهه كاربرد توسعه پايدار.نيز مغاير است )ساحلي

را در  محافظت از منابع و محيط زيستبا استراتژي حفاظت جهاني به طور گسترده اي مورد بحث قرار گرفت تا 



  )    وضعيت حاد درياچه اروميه از نظر حقوق محيط زيستموردي بررسي با (        )1391(ويژه نامه حقوق محيط زيست  
 

167 

www.azyasa.wordpress.com                                                                azyasa@gmail.com 
 انجمن حقوقي آذياسا

 نگهداري منابع برايدر اين نظريه موضوع .به نحو مطلوب مديريت نمايد ايفاي نقش بهكرد رفاه انسانيراستاي 
 وجلوگيري از وارد كردن كمترين ضايعات به منابع تجديد نا پذيرزمين و  از طريق استفاده بهينه از حال وآينده
                                            مطرح است) شهري و ناحيه اي( محيط  آلوگيهاي

در گفتگوي اختصاصي بافرهاد عرب كار شناس / سادات هاشمي حميده/متن يك مصاحبه)1:منبع اصلي
سال /1387آذر 3يكشنبه/روزنامه جام حم/زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست محيط            معاونت 

   2436شماره/نهم
  انتشارات سمت /1383چاپ چهارم بهار /برنامه ريزي شهر هاي جديد/زياري كرامت اله)2منابع فرعي

جهاد     اتانتشار/1382چاپ اول زمستان/برنامه ريزي روستايي با تاكيد بر ايران/مطيعي لنگرودي حسن)3
      دانشگاهي مشهد 
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 محيط زيست و حقوق آن از منظر قرآن كريم

  *دكتر سيد ابوالقاسم نقيبي 
 

 چكيده 

آب، خاك، هوا، گياهان،حيوانات و مناسبات بيولوژيك متعادل بين آنها شكل دهنده ي محيط زيست طبيعي  
داوند متعال به بشر ارزاني داشته تا در تمامي ادوار تاريخ با اين سرمايه ي طبيعي موهبتي بزرگ است كه خ. است

عمران و آباداني زمين همه ي انسان ها و موجودات از آن بهره مند باشند؛ از اين رو حق بهره مندي از آنرا بايد 
ت از مصاديق مهم حقوق بشر ياد نمود، كه قرآن كريم در آموزه هاي خود ضمن يادآوري اين مطلب، بر مصوني

طبيعت و منابع طبيعي و تعادل زيست محيطي از هر گونه تجاوز و تعدي تأكيد ورزيده است و بر اين اساس، 
 .تجاوز و تعدي به طبيعت را فساد در زمين دانسته كه عذاب اخروي و مسئوليت دنيوي را در پي خواهد داشت

ي و انساني، آيات مربوط به هر دو در اين بيان، ضمن شناسايي عناصر كليدي شكل دهنده ي محيط زيست طبيع
گستره با روش تفسيري قرآن به قرآن و قرآن به حديث ارائه شده است و بر روابط عميق بين انسان و مناسبات 
انسان ها با محيط زيست طبيعي تأكيد شده و فرضيه مسئوليت اخالقي، مدني و كيفري متجاوز به حقوق محيط 

  .م اثبات گرديده استزيست طبيعي و انساني در حقوق اسال
 .تفسير موضوعي، احكام قرآن، قرآن و محيط زيست، حقوق محيط زيست: كليد واژه ها

  
 مقدمه 

محيط زيست طبيعي كه حيات بيولوژيكي گياهان وجانوران در آن شكل گرفته استمرار مي يابد از چنان  
گر موجودات زنده مورد توجه قرار اهميتي برخوردار است كه به عنوان مهمترين موضوع زيستي انسان و دي

از طرف ديگر تمدن صنعتي ناشي از تأسيسات و بناها و مكان ها و محل زندگي انسان ها و تمدن . گرفته است
مدني مربوط به مناسبات اجتماعي انسان ها و تأثير متقابل محيط زيست طبيعي با محيط زيست انساني، هر دين 

قرآن كريم مهمترين . ي، جهت دريافت موضع دين در اين زمينه فرا مي خواندپژوه را به مطالعه عميق متون دين
قرآن پژوهي كه مسأله ي محيط . منبع شناخت موضع دين اسالم در زمينه ي محيط زيست طبيعي و انساني است

الهي زيست طبيعي و انساني را به آموزه هاي قرآن كريم عرضه مي دارد به دنبال دستيابي به ديدگاه آن كتاب 
براي دريافت صحيح مسأله . در زمينه ي توصيف محيط زيست و بايد و نبايدها در مناسبات انسان ها با آن است
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ي مورد پژوهش بايستي در مبحث نخست مبادي تصوري و تصديقي كه در فهم مسأله مؤثر است به اختصار بيان 
 .نمود

  مبادي تصويري و تصديقي -1
 مفهوم محيط زيست-1-1

حيط زيست يا از علوم طبيعي نشأت مي گيرد و يا از علوم معماري و شهرسازي؛ محيط زيست به مفهوم مفهوم م 
نخست آن مجموعه اي از پديده هاي طبيعي و تعادل بين عناصر مؤثر در طبيعت است كه حيات بيولوژيكي 

كه بين تأسيسات و  گياهان و جانوران را تضمين مي نمايد و محيط زيست به مفهوم دوم رابطه تعاملي است
و انواع ) منابع طبيعي(بنابراين محيط زيست براي خاك، آب و هوا . محيطي كه درآن ايجاد مي شود وجود دارد

 .شهر و مناظر آن، به كار مي رود) طبيعت)حيوانات و گياهان و تعادل بيولوژيك بين آنها 

  تعادل اكولوژيك -2-1
لعه ي انواع جانداران، گياهان و حيوانات در محيط طبيعي آنها مي دانشي است كه به مطا (ecologuo) اكولوژي

پردازد و بنابراين مراد از تعادل اكولوژيك شرايط و مناسباتي است كه در طبيعت شكل مي گيرد و حيات 
 امروزه دو. گياهان، حيوانات و انسان ها را تضمين مي نمايد و امكان حداكثر بهره مندي آنها را فراهم مي آورد

مفهوم اكولوژي و محيط زيست به نحوي به هم تقريب يافته اند كه اكولوژيست ها به مهمترين قشر مدافع محيط 
زيست تبديل شده اند به گونه اي كه يكي از رسالت هاي مهم خود را حفظ تعادل مناسبات محيط زيست مي 

 .دانند

  بعد معنوي محيط زيست-3-1
گستره اي برخوردار است كه عالوه بر عناصر طبيعت و تعادل آن، مسأله  محيط زيست به معناي اعم آن از چنان 

انسان، با استفاده و قدرت مسخرسازي طبيعت و با قدرت آفرينندگي . كيفيت زندگي انسان را شامل مي شود
خويش قادر است با تلفيق عناصر طبيعت با عناصر كيفيت زندگي خويش در محل زندگي، كار و تفريح، محيط 

ي را براي خويش سامان بخشد كه ضمن بهره مندي از طبيعت، ابعاد فرهنگي، تاريخي و معنوي را پديد زيست
آورد كه شكل دهنده ي بعد انساني محيط زيست بوده و شايسته است از آن به بعد معنوي محيط زيست ياد 

  .شود
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 حقوق محيط زيست-4-1

مطالعه ي قواعد حقوقي موجود در زمينه ي محيط  حقوق محيط زيست، شاخه اي از علم حقوق است كه به 
زيست طبيعي و انساني مي پردازد، كه يكي از اهداف آن حفظ تعادل اكولوژيك طبيعت در رابطه با فعاليت 

بنابراين حقوق محيط زيست فعاليت هاي انسان ها را بر روي عناصر و محيط هاي طبيعي . هاي انسان است
  .ده و كيفيت زندگي بهتر را تضمين مي نمايدتعريف كرده و سازمان دهي كر

 اخالق محيط زيست-5-1

اخالق محيط زيست، مشتمل بر مجموعه از گزاره هاي اخالقي و بايسته هاي ارشادي در زمينه ي محيط زيست  
طبيعي و انساني است كه يكي از اهداف آن ايجاد رابطه ي معنوي با طبيعت و محيط زيست انساني و بهبود 

 .اجرايي قواعد شناسايي شده، در زمينه ي محيط زيست طبيعي و انساني در وجدان انسان هاستضمانت 

 قرآن كريم -6-1

قرآن كريم سند نهايي وحي مشتمل بر گزاره هايي توصيفي از طبيعت و دستوري نسبت به رابطه انسان با طبيعت  
ظر قرآن در زمينه ي محيط زيست طبيعي و است كه از مجموع آنها مي توان به قواعد اخالقي و حقوقي مورد ن

بنابراين آنچه در اين نوشتار ارائه مي گردد نگاه توصيفي قرآن به طبيعت و محيط زيست . انساني دست يافت
 .طبيعي و الگوي تعامل مطلوب با آن است

  مفاهيم اساسي قرآني و آموزه هاي اخالقي و حقوقي آن در زمينه ي محيط زيست-2
ترين و كاملترين كتاب الهي، متضمن واژگان كليدي است كه در شناسايي محيط زيست و قرآن كريم مهم

عناصر شكل دهنده ي آن و ارشادات اخالقي و الزامات حقوقي مربوط به آن مؤثر است؛ واژه هاي خلقت، 
 .هندرحمت، آيه، خالفت، مالكيت از جمله كلماتي هستند كه موضع قرآن كريم در اين زمينه را نشان مي د

  خلقت -1-2
قرآن كريم حمد و ستايش را مخصوص خداوندي دانسته است كه . مبدأ پيدايش آفرينش، خداوند متعال است 

بنابراين پديده ها و آفريده ) 1انعام، (؛ »...الحمدللَه الَّذي خَلَقَ السموات و األرض«.خالق آسمان ها و زمين است
زيبايي و حسن آفرينشي موجودات ناشي از آن است كه آنها در . رخوردارندها از حسن و زيبايي آفرينشي ب

بان ابي (؛ »بالعدل قامت السموات و األرض«: فرمود (ص(بستر عدالت آفريده شده اند چنانكه رسول اكرم 
ا و و السماء رفَعه«. و اصوالً عدل ترازوي خداوند در امر آفرينش است) 150، ح103، ص4، ج1405جمهور، 

ما خَلَقنَا السموات «: و خلقت بر اساس حق كه مالزم عدل است شكل گرفته است) 7الرحمن، (» وضَع الميزَانَ
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لذا خداوند بر اساس حق و عدالت هر موجودي كه شايستگي آنرا ) 3احقاف، (؛ »...واألرض و ما بينَهما إِلّا بِالحقِّ
ربنَا الَّذي أَعطَي كُلَّ شَيء «. ت و آنرا در مسير تكامل خود هدايت فرمودداشت، از لطف خود بهره مند ساخ

 .بر اين اساس آفرينش هستي و طبيعت، قابل ستايش است) 50طه، (؛ »خَلقَه ثُم هدي 

طبيعت و محيط زيست از مصاديق آفريده هايي است كه اساس آفرينش آنها بر تعادل، حسن و زيبايي است، لذا 
تگاه خلقت ما را به شناسايي تعادل زيستي طبيعت و حفظ زيبايي هاي آن به عنوان يك حق اساسي و بنيادين دس

رهنمون مي شود و از آفرينش موجودات زنده در مي يابيم كه آنها از استعداد زيستن و بقا برخوردارند؛ اين 
لذا حق محيط زيست كه از . آنهاستاستعداد طبيعي مهمترين سند براي شناسايي حق تعادل اكولوژيك براي 

منظر قرآن كريم ناشي از اعطاي خلقت و هدايت موجودات است يك حق فراگير براي هر موجود زنده ، از 
 .جمله بشر به شمار مي آيد

  رحمت -2-2
و رحمتي وسعت كُلَّ ...«.بر اساس آيات قرآن كريم همه ي موجودات آفرينش از رحمت الهي بهره مندند

در متون ديني بر فراگيري رحمت ) 7غافر، (؛ »...ربنَا وسعت كُلَّ شَيء رحمه و علما...«) 156اعراف، (؛ »...يءشَ
و از مهمترين ) 1(»اللهم إني اسئلك برحمتك الّتي وسعت كلّ شيء«خداوند بر همه اشياء تأكيد شده است، 

لذا رحمت سابقه الهي يك ) 2.(»ا من سبقت رحمته غضبهي«ويژگي اين رحمت تقدم آن بر غضب الهي است، 
. جريان فراگير و ثابت است و بنابراين مي توان گفت در نظام آفرينش و طبيعت، رحمت است كه اصالت دارد

  )246، ص1353مطهري، (
ت در طبيع. دستگاه آفرينش داراي ويژگي تطهير است. يكي از جلوه هاي رحمت الهي نمود تطهير طبيعت است

شواهدي بر نهادينه بودن اين خصيصه مشهود است؛ مثال اينكه درياها و گياهان گاز انيدريد كربنيك هوا را مي 
گيرند و جو را تصفيه مي كنند، اگر هوا به وسيله ي پااليشگاه نهادينه شده در دل محيط زيست پااليش نمي شد 

داد؛ زيرا تنفس در آن غير ممكن مي  جو زمين در مدت كوتاهي صالحيت زيستگاهي خود را از دست مي
تجزيه الشه هاي حيواناتي كه مي ميرند و تجزيه زوايدي كه از موجودات زنده دفع مي گردد يك نمونه . گشت

  .ديگر از پااليش و تطهير طبيعت و محيط زيست است
لذا كتاب . ستغلبه رحمت خداوند در نظام طبيعت و محيط زيست پشتوانه اصالت سالمت و پاكيزگي در آن ا

آفرينش طبيعت و محيط زيست، مرجع صالحيت دار براي شناسايي حقوق واقعي موجوداتي است كه در محيط 
حق برخورداري از سالمت و پاكيزگي، از حقوق اوليه . زيست زندگي مي كنند يا در آينده خواهند زيست
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عتي و اقتصادي تنها در صورت عدم لذا هر گونه فعاليت صن. محيط زيست طبيعي و انساني به شمار مي آيد
در متون ديني، خداوند پاكيزه و دوستدار  .مغايرت با اصل سالمت و پاكيزگي محيط زيست قابل پذيرش است

نهج (و بهشت را تنها براي پاكيزه ها مهيا نموده ) 703نهج الفصاحه، شماره (پاكيزگي معرفي شده است 
پاكيزگي تأكيد ورزيده و اساس اسالم را پاكيزگي دانسته است و بر تحصيل حداكثر ) 612الفصاحه، شماره 

  )1182نهج الفصاحه، شماره .(
  آيه -3-2

خَلَقَ اهللاُ السموات واألرض بِالحقِّ إِنَّ في ذَلك «.قرآن كريم آسمان ها و زمين را آيه عظمت خداوند مي داند
ه خَلقُ السموات و األَرضِ و اختلَف ألسنَتكُم و ألوانكُم إِنَّ في ذَلك و من ءايات«) 44عنكبوت، )؛ »آليه للمؤمنينَ

أولَم يرَوا إِلَي «: خداوند روييدن گياهان را در زمين آيه اي از خود دانسته است (22روم، (».آليات للعالمينَ
وجٍ كَريمٍ إِنَّ فن كُلِّ زا ميهتنَا فينَاألرضِ كَم أنبنؤمم ما كَانَ أَكثَرُهم و هآلي كهمچنين ) 7-8شعراء، (؛ »ي ذَل

زندگي زنبور عسل و بهره گيري از شهد گلها براي توليد عسل مشتمل بر آيه و نشانه براي اهل تفكر تلقي شده 
) 67نحل، (» .حسنًا إِنَّ في ذَلك آلَيه لّقَومٍ يعقلُونَ و من ثَمرات النَّخيلِ و األَعنابِ تَتَّخذُونَ منه سكَرًا و رِزقًا«است؛ 

طبيعت تجلي گاه خداوند . لذا در جهان شناسي قرآن كريم، طبيعت و محيط زيست از مصاديق آيات الهي است
بقره، .(»...ه اهللاِفَأينَما تُولُّوا فَثَم وج...«متعال است كه انسان در جاي جاي آن حضور الهي را دريافت مي كند؛ 

115( 

قرآن كريم از آسمان، ستارگان، خورشيد، ماه، ابر، باران، جريان باد، حركت كشتي ها در درياها،گياهان، 
حيوانات و باالخره هر امر محسوسي كه بشر در اطراف خود مي بيند را به عنوان موضوعاتي كه درباره ي آن 

چنانكه انسان را به دقت و مطالعه در ) 70، ص2، ج1381مطهري، (بايد انديشيد و تفكر كرد ياد مي نمايد؛ 
  )101يونس، (» ...قُلِ انظُرُوا ماذَا في السماوات و األرضِ«: آسمان ها و زمين فرا مي خواند

همچنين قرآن كريم سراسر خلقت را، آيات الهي و عالئم و نشانه هايي براي كشف حقيقت مي داند، قرآن از 
» ...سنُرِيهِم ءاياتنَا في اآلفاقِ و في أنفُسهِم حتَّي يتَبينَ لَهم أَنَّه الحقُ»تعبير مي كند، » آفاق«انسان به جهان خارج 

آل عمران، (» ...و يتَفَكَّرُونَ في خَلقِ السماوت و األرضِ...»كه بايد در آن انديشيد و تفكر نمود؛ ) 53فصلت، (
از مهمترين حقايقي كه با تفكر و انديشه در طبيعت . سنت ها و آيات الهي را در آن كشف كرد تا حقايق ، (191

به دست مي آيد اين است كه طبيعت براي پيدايش و بقاي موجودات زنده آفريده شده است، لذا حفظ تعادل 
سنت هاي الهي طبيعت آيتي است كه از . اكولوژيك طبيعت، يك حق اصيل و اولي براي موجودات زنده است
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مانند حيات موجودات زنده و ضرورت بهره وري از آن در حفظ بقاي آنها حكايت دارد؛ سنت هايي كه مي 
لذا . توان از آنها، حق حيات و حق تمتع از طبيعت را براي تمامي موجودات زنده از جمله انسان انتزاع نمود

كه در نظام تكويني عادالنه خويش  طبيعت آيه و نشانه ي محسوسي از قدرت و حكمت خداوندي است
اين نظام تكويني الهي امري مقدس تلقي مي . موجودات كوچك و بزرگ را از حيات برخوردار نموده است

آلوده نمودن . گردد كه انسان ها بايد تمامي فعاليت هاي خود را در روي زمين هماهنگ با آن به انجام برسانند
ريب محيط زيست، تجاوز و تعدي به نظام تكويني مقدس و آيه الهي عناصر طبيعت چون آب، خاك، هوا و تخ

 .است

  خالفت-4-2
إِنِّي جاعلٌ في األََرضِ ...»در قرآن كريم، خداوند انسان را خليفه ي خويش در زمين معرفي نموده است؛  

يفَهو سر آن را علم اسمائي دانسته است كه به آدميان آموخته است) 30بقره، (»...خَل. » اءاألسم مادء لَّمع و
آمده است » ...و علَّم ءادم األسماء كُلَّها«در تفسير قمي در زمينه مراد از اسماء در آيه شريفه ) 31بقره، (» ...كُلَّها

و ) 45، ص1، ج1404قمي، ) (3(»اسامي كوه ها، درياها، دواها، گياهان و حيوانات است«: فرمود (ع(كه امام 
وم عالمه طباطبايي در الميزان في تفسيرالقرآن روايتي را به نقل از داوودبن سرحان عطار نقل مي كند كه مرح

بودم دستور داد سفره آوردند و ما غذا خورديم، سپس دستور فرمود طشت ) ع)محضر امام صادق : اظهار داشت
و علم آدم «از اسماء در آيه  فدايت شوم منظور: عرضه داشتم.آنرا، آوردند) لگن ـ حوله(و دست سنان 

دره ها و تنگه ها و : چيست؟ آيا همين طشت و دست سنان نيز از آن اسماء است؟ حضرت فرمود» ...االسماء
بنابراين  (120، ص1، ج1405طباطبايي، . (»بيابان ها از آن است و با دست خود اشاره به پستي ها و بلندي ها كرد

مي براي انسان در سلطه بر طبيعت و زمين او را خليفه ي خويش در آن قرار خداوند با نهادينه سازي ظرفيت عل
و او را به بهره گيري از ) 61هود، (» ...و استَعمركُم فيها...«داده است تا به آباداني و عمران آن همت گمارد؛ 

، تا به اطراف و اكناف آن )10عه، جم(» ...و ابتَغُوا من فَضلِ اهللاِ...«. مواهب و فضل خود در زمين فرا خوانده است
هو الَّذي جعلَ لَكُم األرض ذَلُوالً فَامشُوا في منَاكبِها و كُلُوا من رِّزقه و «... قدم بردارد و از روزي آن بهره جويد

النُّشُور 15ملك، (» إِلَيه(  
ت ؛ جانشيني و خالفت ايجاب مي نمايد كه انسان جانشين و خليفه خداوند در استعمار،عمران و آبادني زمين اس

او امانت زمين را به نيكويي حفظ نموده و آنرا از هر گونه تخريب و فساد مصون نگه دارد و با دانش و علم 
نسبت به بهره وري و عمران زمين بكوشد و فضاي زيست محيطي موجودات ديگر را تضمين نمايد و امكان بهره 
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ذكر خداوند متعال و يادآوري . براي همه ي موجودات در زمين فراهم آوردوري همه گاني و هميشگي را 
» و كَانَ اهللاُ بِكُلِ شَيء محيطًا...«خالفت و جانشيني او در زمين و درك محيط بودن آن ذات مقدس بر همه چيز، 

به سنت هاي حاكم تنها انسان هاي عالم . رمز بهره وري از طبيعت با حفظ تعادل زيستي آن است (126نساء، (
بر طبيعت و پايبند به تعهدات خويش در خالفت، از آلوده سازي طبيعت و بهره وري نادرست از آن اجتناب مي 
ورزند و تمامي همت خويش را در حفظ تعادل محيط زيست به كار مي گيرند و همانگونه كه خداوند حفيظ 

خليفه ي او نيز بايد منابع و  (57هود، (» لِّ شَيء حفيظٌإِنَّ ربِّي علَي كَ...«طبيعت و همه موجودات آن است، 
به تعبير ديگر زمين، . را از نابودي، تخريب و تلف شدن حفظ نمايد ...مواهب طبيعي اعم از گياهان، حيوانات و

آب، آسمان و همه ي طبيعت وديعه اي الهي است كه به دست انسان سپرده شده و براي استفاده ي متعادل از 
  )204، ص1382نصر، ) .از اين روي انسان مسئول حفظ طبيعت است. ها پديد آمده اندآن

بر حرمت نهادن بر زمين تأكيد مي ورزند و آنرا به منزله ي مادري كه انسان از آن ارتزاق مي ) ص(پيامبر اكرم 
رض فانّها امكم و إنّه ليس تحفّظوا من األ«نمايد معرفي نموده اند كه از اعمال نيك و بد انسان نيز خبر مي دهد؛ 

از جمله اموري كه زمين از آن  (226نهج الفصاحه، ص. (»من احد عاملٍ عليها خيراً أو شرّاً اال و هي مخبِره به
قانونگذار قانون اساسي جمهوري . خبر خواهد داد كيفيت بهره وري و حفاظت انسان از عناصر و منابع آن است

در اصل پنجاهم در زمينه ي حفظ ) ص(موزه هاي قرآن كريم و سنت نبي اكرم اسالمي ايران با استفاده از آ
در جمهوري اسالمي حفظ محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در «: محيط زيست مقرر نموده است

آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند وظيفه ي عمومي تلقي مي گردد؛ از اين رو فعاليت هاي اقتصادي 
 «.و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن مالزمه پيدا كند ممنوع است

  تسخير -5-2
راغب اصفهاني در مفردات، تسخير را به معناي . بر اساس آموزه هاي قرآن كريم طبيعت در تسخير انسان است
طبرسي نيز در ) 232، ص1376، راغب اصفهاني.(حركت دادن و راندن قهري به سوي هدف معين دانسته است

در قرآن كريم آيات فراواني از تسخير موجودات طبيعي براي . مجمع البيان آنرا به رام كردن معني كرده است
: انسان حكايت دارد، يعني موجودات طبيعي براي هدف بهره وري انسان رام شده اند؛ چنانكه مي فرمايد

شب و روز «و ) 33ابراهيم، (» كشتي را مسخر شما ساخت»و ) 32م، ابراهي(» خداوند نهرها را مسخر شما ساخت«
دريا را به تسخير شما «) 33ابراهيم، (» خورشيد و ماه را مسخر شما ساخت«) 12نحل، ) «را براي شما تسخير كرد

قرآن كريم در آياتي بر تسخير همه ي موجودات در ) 14نحل، . (»درآورد تا از گوشت تازه آن استفاده كنيد
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و در ) 65حج، (» آيا نمي بيني خداوند همه ي آنچه را روي زمين است مسخر شما گردانيد«: زمين تأكيد دارد
خداوند آنچه در زمين و «: نهايت خداوند از تسخير هر آنچه كه در زمين و آسمان است براي انسان خبر مي دهد

 .«...في السماوت و ما في األرضِ جميعاً مّنهو سخَّرَ لَكُم ما «) 13جاثيه،(؛ »آسمان است مسخر شما ساخت

برخي از مفسران بر اين باورند همه ي موجودات مسخر فرمان خدا در طريق سود انسان ها هستند، خواه مسخر 
ناصر مكارم شيرازي، . (منفعت است» الم«به اصطالح » لكم«در  «الم«فرمان انسان باشند يا نه و به اين ترتيب 

» ...ألم تَرَوا أن اهللاَ سخَّرَ لَُم ما في السماوات و ما في األرض«برخي ديگر در ذيل آيه شريفه  (64، ص17، ج1362
براي تعليل غايي است، يعني هدف از تسخير، بهره وري انسان از آسمان ها و » لكم«در » الم«بر اين باورند كه 

منفعت يا غايت بدانيم  «الم«، »الم«براين اعم از اينكه بنا) 229، ص16، ج1405عالمه طباطبايي، .(زمين است
تسخير طبيعت براي نوع انسان در طول حيات پيش بيني شده است لذا از واقعيتي مهم حقوقي حكايت دارد و آن 
اينكه استفاده از بهره وري از آسمان ها و زمين و موجودات آن حق همه انسان هاست و هر گونه تصرف و بهره 

محيط زيست طبيعي در تسخير آدمي است تا . بيعت نبايد با حق بهره وري ديگري منافات داشته باشدوري از ط
با تكيه به حق تسخير از موجودات بهره ببرند ولي بهره گيري كه موجب از بين رفتن گونه هاي مختلف 

ي است و از مصاديق قطعي موجودات زنده گردد و بشر آينده را از استفاده از آنها محروم كند، كفران نعمت اله
   .سوءاستفاده از حق، به شمار مي آيد

يكي از جلوه هاي تسخير موجودات، آسمان ها و زمين براي انسان، تسخير علمي آنهاست؛ يعني آدمي از چنان 
ظرفيت و استعداد علمي برخوردار است كه مي تواند به سنت ها و قوانين حاكم بر موجودات طبيعي ونباتي و 

ت علم پيدا كند، ضمن شناخت ويژگي هاي جمادي، نباتي و حيواني آنها براي حفظ موجوديت هر يك حيوانا
اما متأسفانه بشر با سوءاستفاده از  . تدبير و نسبت به توسعه حيات موجودات زنده با روش هاي علمي اقدام نمايد

ت زيستي و ساختمان آفرينشي ظرفيت علمي خود با ساخت و به كارگيري بمب هاي اتمي و شيميايي، به حيا
اين نحوه رفتار با موجودات زنده، با هدف تسخير موجودات براي . موجودات زنده به شدت آسيب مي رساند

. انسان منافات دارد؛ زيرا اين ظرفيت علمي براي شكوفايي طبيعت و توسعه ي حداكثري آن پيش بيني شده است
ندگي را براساس پارسايي دانسته است كه آدمي بايد حقوق محل به كار گيري استعداد تسخيركن) ع(امام علي 

اتقوا اهللا في عباده و بالده فانكم مسئولون حتّي « ): ع(قال علي «. زيست و موجودات زنده ي آن را رعايت كند
قرآن كريم ضمن شناسايي حق تسخير دريا، نهرها،  (382، ص 166نهج البالغه، خطبه . (»عن البقاع و البهائم

ورشيد، ماه، شب و روز براي انسان و يادآوري تكثر و تنوع نعمت هاي خويش كه غير قابل شمارش هستند ، خ
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وءاتاكُم مّن كُلِّ ما سأَلتُموه و إِن » :انسان را موجودي ظلوم و كفّار يعني ستمگر و ناسپاس معرفي نموده است
اين توصيف از تجاوز انسان به منابع نعمت ) 34ابراهيم، (» سانَ لَظَلُوم كَفَّارتَعدوا نعمت اهللاِ ال تُحصوها إِنَّ اإلِنَ

هاي طبيعي و استفاده ي نادرست استعداد تسخير طبيعت و ناديده گرفتن سنت هاي الهي در تسخير طبيعت 
: مي گردد بدون ترديد تصرفي كه ستمگرانه و ناسپاسانه باشد از مصاديق برجسته ي منكر تلقي. حكايت دارد

زيرا قرآن كريم براي واژه منكر چنان شمول و گستره اي قائل است كه بر تجاوز و تعدي به نعمت طبيعت نيز 
صدق مي نمايد؛ همانگونه كه براي واژه معروف چنان فراگيري قائل است كه عمران و آباداني زمين، حفظ و 

بديهي است امت و جامعه ي اسالمي كه قرآن . توسعه محيط زيست، از موارد و مصاديق آن به شمار مي آيد
كُنتُم خَيرَ أُمه أُخرِجت للنَّاس تَأمرُونَ «مهمترين مشخصه ي آنرا امر به معروف و نهي از منكر دانسته است، 

هي از با نهادينه سازي فرهنگ امر به حفظ محيط زيست و ن) 110آل عمران، (» ...بِالمعرُوف و تَنهونَ عنِ المنكَرِ
تخريب آن، پرچم دار نهضت حفظ محيط زيست و توسعه ي آن در سطح جهان خواهد بود و كارگزاران 
حكومت اسالمي نيز از اقتدار خويش در جهت توسعه معروف محيط زيست و مقابله با منكر تخريب آن بهره 

اتَوا الزََّكَوه و أمرُوا بِالمعرُوف و نَهوا عنِ المنكَرِ و الَّذينَ إن مكَّنّاهم في األرضِ أقَاموا الصلَوه و ء» .خواهد جست
 )41حج، .(»لله عاقبه األُمورِ

  مالكيت -6-2
 .مالكيت حقيقي همه ي موجودات آفرينش از جمله انسان و طبيعت از آن خداوند متعال است

لَّه ما في السماوات و األَرضِ ...«و ) 189آل عمران ، (» شَيء قَديرٌ و للَه ملك السماوات و األرضِ و اللَه علَي كُلِّ»
و لَم يكُن لَّه شَريك في ... «. مالكيت حقيقي خداوند قابل واگذاري به انسان نيست) 116بقره، . (»كُلٌّ لَّه قانتُونَ

لكي طبيعي احساس مالكيتي حقيقتي نمايد و هر لذا انسان نمي تواند نسبت به پديده ها) 111اسراء، (» ...الم
آنچه كه در اختيار انسان با مالكيت اعتباري قرار . گونه تصرف از جمله تصرف، زيانبار را در آن داشته باشد

ءامنُوا بِاللَّه و رسوله و أنفقُوا «. گرفته است در حقيقت امانت الهي است و انسان امانتدار، مملوك خداوند است
خداوند پس از آنكه انسان را بر جميع مخلوقات خود برتري داد و ) 7حديد، (» ...مما جعلَكُم مستَخلَفينَ فيِه

كرامت بخشيد او را خليفه خود در زمين قرار داد، به همين اعتبار او را نسبت به تصرف كردن در اشياء و 
مالك غيرحقيقي مأذون، در حدود اذن خالق در موجودات مخلوق خود مأذون ساخت؛ لذا انسان به عنوان 

بنابراين او نمي تواند تصرف ناروا در آن . محدوده ي احكام و مقررات وضع شده از ناحيه او حق تصرف دارد
  .تصرف ناروا همچون آلوده ساختن محيط زيست، ظلم است. داشته باشد
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اشيا بايد مملوكيت خود و ديگر موجودات  انسان براي برقراري ارتباط با خود، ديگران و ديگر موجودات و
اخذ . عالم را، نسبت به خداي سبحان در نظر داشته باشد و براي تحصيل اذن مالك مطلق عالم هستي، تالش كند

ارائه و » دين»اذن پروردگار، در گرو تبعيت از اوامر و نواهي اوست كه توسط انبيا و رسوالن الهي در قالب 
لذا تصرف در طبيعت و محيط زيست در چارچوب آموزه هاي ) 172آملي، بي تا، ص جوادي(تبيين شده است؛ 

تصرفات زيانباري كه به آفريدگان و نظام آفرينش آنها آسيب . اخالقي و حقوقي دين مشروع و جايز مي باشد
هيچ مي رساند ظلم و در نتيجه حرام است و مرتكب آن مستوجب عقاب الهي است؛ زيرا خداوند ظلم نسبت به 

 )108آل عمران، .(»و ما اللَّه يرِيد ظُلما لّلعالمينَ...«موجودي را بر نمي تابد؛ 

  نعمت-7-2
) 53نحل، . (»و مابِكُم مّن نعمه فَمنَ اهللاِ«طبيعت و آنچه در آن است از مصاديق نعمت هاي الهي براي بشر است ، 

تا شكرگزار باشد يعني از آن به نحو مطلوب استفاده نمايد و در خداوند نعمت را در اختيار انسان قرار داده است 
صورتي كه از آن به نحو مطلوب استفاده نمايد زيادت نعمت به شكل تداوم آن نعمت يا اختصاص نعمت ديگر 

 ؛»...لَئن شَكَرتُم ألزِيدنَّكُم...«. به عنوان پاداش عملكرد صحيح در بهره وري از نعمت، بهره مند مي گردد
ولي اگر با بهره برداري خود، طبيعت و محيط زيست را آلوده و تخريب نمايد، او نسبت به نعمت ) 7ابراهيم، )

و لَئن ...«. بزرگ طبيعت كفر ورزيده و مستحق عقاب دنيوي، محروميت از اين نعمت و موهبت الهي مي شود
يدذَابِي لَشَدنعمت هاي الهي در حقيقت ناشي از ويژگي هاي دروني محروميت از ) 7ابراهيم، (؛ »كَفَرتُم إِنَّ ع

ذَلك بِأنَّ اللَّه لَم يك مغَيِّرًا نّعمه «: مانند حرص و طمع ورزي و ناديده گرفتن سنت ها و پيمان هاي الهي است
ست ريشه در انسان ها يعني بحران لذا بحران محيط زي (53انفال، ( ؛ »...أنعمها علَي قَومٍ حتَّي يغَيِّرُوا ما بِأنفُسهِم

فَكَفَرَت بِأنعمِ  » اخالقي و دروني آنها و عملكرد نامشروع آنها نسبت به طبيعت و ديگر نعمت هاي الهي دارد؛
الهي  در مقابل رعايت حدود و سنت هاي) 112نحل، . (»اللَّه فَأذاقَها اللَّه لباس الجوعِ و الخَوف بِما كَانُوا يصنَعونَ

و پايبندي به اصول زيست محيطي و زيست انساني بر پايه ي آموزه هاي آسماني موجب شكوفايي و طراوت 
محيط زيست و امكان بهره مندي حداكثري از طبيعت مي شود؛ چنانچه پايداري در مسير مستقيم سبب بهره 

و ايمان و عمل به ) 16جن، (» ألَسقَيناهم مأء غَدقًا و أَلَّوِ استَقاموا علَي الطَّرِيقَه «: مندي از آب فراوان مي شود
و لَو أنَّهم أقَاموا التَّورات و اإلِنجِيلَ «. دستورات الهي موجب برخورداري از نعمت هاي آسماني و زميني مي شود

  )66ده، مائ.(»و ما أُنزِلَ إِلَيهِم مّن ربِهِم ألكَلُوا من فَوقهِم و من تَحت أرجلهِم
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از آيات شريفه استفاده مي شود كه بين مناسبات انساني و محيط زيست طبيعي رابطه و نسبت مستقيم برقرار 
ظَهرَ الفَساد في البرِّ و «. همانگونه كه مناسبات ناپسند انسان ها موجب ظهور فساد در بر و بحر مي شود. است

ذيي النَّاسِ لت أيدبا كَسحرِ بِمونَالبرجِعم يلَّهلُوا لَعمي عالَّذ عضم بو مناسبات اخالقي انسان ها ) 41روم، (» يقَه
و لَو أنَّ أهلَ القُرَي ءامنُوا و اتَّقَوا لَفَتَحنَا «موجب گشايش درهاي بركات آسمان و زمين به روي آنان مي گردد؛ 

لذا آموزه هايي كه مشتمل بر رعايت اصول اخالقي در ) 96ف، اعرا. (»علَيهِم برَكات مّنَ السماء و األرض
. مناسبات انساني است نتايج ارزشمندي براي شكوفايي و توسعه ي محيط زيست طبيعي به همراه خواهد داشت

چنانكه از پيامبر . عالوه بر آن در متون ديني براي توسعه بخشيدن عناصر طبيعت، ثواب و پاداش مقرر شده است
، 1403عالمه مجلسي، . (»من سقي طلحه أو سدره فكأنّما سقي مؤمناً من ظلمأ«: نقل است كه فرمود) ص(اكرم 

يعني آبياري درخت مانند سيراب كردن مؤمن تشنه، داراي ثواب و پاداش ا ست و ثواب ) 86، ح212، ص9ج
اختن مسجد و توريث درختكاري، جاري ساختن نهر، كندن چاه براي عمران آباداني در كنار تعليم دانش، س

قرآن و به جاي گذاشتن فرزندي كه براي انسان، بعد از مرگش، استغفار كند، بعد از موت به انسان بازگشت مي 
  )497، ص1نهج الفصاحه، ج. (نمايد

در برخي ) 563، ص2نهج الفصاحه، ج.(توسعه فضاي سبز، صدقه جاريه براي غارس درخت به شمار آمده
ي پاك و تميز، آب فراوان و گوارا، زمين حاصل خيز و قابل كشت و زرع، زندگي روايات زندگي بدون هوا
اگر قيامت برپا «در بعضي روايات آمده است ) 234، ص75، ج1403عالمه مجلسي، . (ناگوار به شمار آمده است

گزاره ي و ده ها  (460، ص13، ج1408ميرزا حسين نوري، . (شود و در دست فردي نهالي باشد بايد آنرا بكارد
ايجابي ديگر، كه بر ضرورت حفظ محيط زيست و توسعه آن داللت دارد، عالوه بر گزاره هاي اثباتي، گزاره 
هاي سلبي نيز در متون روايي مشاهده مي شود كه از آنها ممنوعيت تعدي و تجاوز به محيط زيست استظهار مي 

را قطع نكنيد كه خداوند بر شما عذاب مي  درختان«: نقل است كه فرمودند) ص(شود؛ چنانكه از رسول اكرم 
از مجموع گزاره هاي سلبي و ايجابي ) 1، ح7، كتاب المزارعه، باب 39، ص19حر عاملي، بي تا، ج. (»فرستد

قرآن كريم  .حداقل بايدها و نبايدهاي ارشادي و اخالقي يا احكام تكليفي استحباب و كراهت استظهار مي شود
بايد و نبايد را در كنار هم مطرح نموده و به بهره مندي از محصول طبيعت امر  در برخي از آموزه هاي خود

نموده است و از عدم تعادل در مصرف آن نهي فرموده و اسراف را عامل از دست دادن محبت خداوند دانسته 
و مسرفان را از اهل آتش جهنم ) 31 اعراف،(، »و كُلُوا و اشرَبوا و ال تُسرِفُوا إِنَّه لَا يحب المسرِفينَ...» .است

با تأمل در اين دسته از آيات مي توان ) 43مؤمن، (» .و أنّالمسرفين هم أصحاب النَّارِ ...»معرف نموده است 
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قواعد الزامي و حقوقي و احكام تكليفي حرمت تخريب طبيعت و استفاده نارواي از آن وجوب حفظ محيط 
  .زيست را به دست آورد

ي چون رحمت، آيه، خالفت، تسخير و نعمت در قرآن كريم دريافتيم كه محيط زيست طبيعي ميراث از مفاهيم
خداوند متعال براي موجودات زنده و آدميان است، تا آدمي با رعايت سنت هاي الهي بر حفظ و توسعه ي آن 

وند، موجودات و بلكه همت ورزد و آنرا از آلودگي ها و تخريب مصون نمايد؛ از اين رو انسان در برابر خدا
  .تمامي آفرينش مسئول است
وظايف انسان ها را نسبت به نظم طبيعي و محيط زيست، به » قوانين الهي شريعت«برخي از محققان نوشته اند 
انسان، به موجب احكام شرعي، نه تنها موظف است به انسان هاي ديگر كمك كند و . صراحت معين كرده است

. آورده كند، بلكه عالوه بر آن موظف است از آلوده كردن آب و خاك پرهيز نمايدنيازهاي بينوايان را بر
او نه تنها موظف است به پدر و مادر خود مهرباني كند بلكه بايد ) 66-69، صص2، ج1365محمدحسن نجفي ، (

را از تباهي و  درخت بكارد و حيوانات را با رأفت و مهرباني ترتبيت نمايد و از آنان حمايت كند و آشيانه آنان
خداوند متعال در قرآن كريم به موجودات ) 182، ص1371سيد مصطفي محقق داماد، . (آلودگي حفظ نمايد

، »والطور«، »والنجم« ، »والفجر«، »والتّينِ و الزِّيتُونِ و طُورِ سينينَ«گوناگون طبيعت سوگند ياد نموده است 
، اين سوگندها بر جايگاه مهم عناصر طبيعت »...ضُحاها و القَمرِ إِذَا تَالهاو الشَّمسِ و »، «والذاريات«، »والضحي«

در نزد خداوند حكايت دارد كه بايد در حفظ اين عناصر كوشيد و نام گذاري سوره هاي قرآن به نام يكي از 
ليل، ضحي، عناصر طبيعت مانند بقره، رعد، نحل، نور، نمل، عنكبوت، دخان، نجم، جن، فجر، شمس، حديد، 

 .قمر، تين، علق، ناس، فلق و بروج بر اهميت آن عناصر، در فرهنگ قرآني و ضرورت انس با آنها داللت دارد

چگونه مي توان عناصر ياد شده را ناديده گرفت و به تخريب و آسيب آفريده هايي مبادرت ورزيد، كه در نزد 
تنها غفلت از ذات باري تعالي است كه موجب تجاوز . خالق و جهان از جايگاه ويژه اي در آفرينش برخوردارند

انساني كه به آموزه هايي همچون . و تعدي به اين عناصر و به هم زدن مناسبات متعادل محيط زيست مي گردد
ش ايمان دارد و روي) 30انبياء، (» ...و جعلنَا منَ الماء كُلَّ شَيء حي...«، »منشأ آفرينش موجود زنده، آب است«

و هو الَّذي أنزَلَ منَ السماء ماء فَأخرَجنَا بِه نَبات كُلِّ «هر گياه را به وسيله ي آب از ناحيه خداوند متعال مي داند، 
و خلقت آنرا مانند پديده هاي طبيعي ديگر ) 4(و آنرا ميراث مشترك انسان ها تلقي مي كند  (99انعام، (» ...شَيء

و رويش گياهان در زمين را موزون به شمار مي ) 49قمر، (» إِنَّا كُلَّ شَيء خَلَقناه بِقَدرٍ«مي داند، به اندازه ي معين 
به خود اجازه نمي ) 19حجر، (»واألرض مددناها و ألقَينَا فيها رواسي و أنبتنَا فيها من كُلِّ شَيء موزونٍ »آورد، 
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باور عميق به موهبت الهي بودن آب، . بيعت تعادل محيط زيست را به هم بزنددهد كه با آلوده سازي عناصر ط
خاك، هوا، مؤمن را به گرامي داشتن و حرمت نهادن اين ميراث مشترك انسان ها و موجودات ديگر رهمنون 

 .مي نمايد

  مسئوليت هاي ناشي از تعدي به محيط زيست -3
  در زمين تجاوز و تعدي نسبت به محيط زيست؛ افساد -1-3

و زمين را گسترديم و در آن » :قرآن كريم از تعدل محيط زيست با واژه موزون ياد مي نمايد زيرا مي فرمايد
واألرض مددناها و ألقينَا فيها «؛ »...كوه هاي استوار برنهاديم و در آن از هر چيز متناسب و موزون رويانديم

بديهي است هر گونه تصرف در طبيعت كه موزون و ) 19حجر، . (»شَيء موزنٍرواسي و أنبتَنَا فيها من كُلِّ 
قرآن كريم تخريب محيط زيست را . متناسب بودن عناصر و موجودات طبيعت را برهم زند افساد در ارض است

وا في األرضِ بعد و ال تُفسد...«؛ »و در زمين از پس اصالح آن فساد نكنيد«: فساد در زمين مي داند، لذا مي فرمايد
رعايت تعادل محيط زيست و اصالح در زمين از مصاديق برجسته عهد و ميثاق ) 85اعراف، .(»...إصالحها

و الَّذينَ ينقُصونَ عهداللَّه «خداوند با آدمي است بديهي است ناديده گرفتن چنين عهدي موجب خسران است؛ 
رعد، (».أمرَاللَّه بِه أن يوصلَ و يفسدونَ في األرضِ أولئك لَهم اللَّعنَه و لَهم سوء الدارِمن بعد ميثَقه و يقطَعونَ ما 

25( 

قرآن كريم، تجاوز به حريم طبيعت و ضايع ساختن و تخريب منابع زيستي را اعتداء دانسته است؛ چنانكه مي 
در اختيار شما قرار داده است و تجاوز نكنيد از حدود خويش،  ضايع مكنيد منابع پاكيزه اي كه خداوند«: فرمايد

برخي از محققان از آيه شريفه نتيجه گرفته ) 86مائده، . (»چرا كه متجاوزين مشمول محبت خداوند نخواهند بود
بطه با اند كه از نظر قرآن، بشري كه از طريق فساد و تباهي و تجاوز از حدود و مرزها ، پيمان الهي را بشكند و را

خدا را از هم بگسلد و تعادل ميان محيط با محاط را بر هم زند از شمول رحمت، محبت و رأفت الهي دور مي 
قرآن كريم ضمن شناسايي حق بهره مندي از ارزاق نهفته در زمين از ) 279، ص1371محقق داماد، . (گردد

و ال تَطغَوا فيه فَيحلَّ علَيكُم غَضَبِي و من يحلل كُلُوا من طَيِّبات » .سركشي در بهره وري از آن نهي نموده است
با امعان نظر در نهي از طغيان در بهره وري از رزق الهي مي توان ممنوعيت و ) 81طه، . (»علَيه غَضَبِي فَقَد هوي

كسي كه با بديهي است . حرمت تخريب محيط زيست و از بين بردن زمينه استفاده ي ديگران را استظهار نمود
طغيان خود رزق الهي براي بشر را تخريب نمايد، مشمول غضب خداوند مي گردد و غضب خداوند موجب 

  .سقوط او خواهد شد
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از لسان قرآن كريم در برخورد با متجاوزان به منابع رزق در مي يابيم كه تجاوز به حريم طبيعت و منابع زيستي 
لذا مي توان مجازات متناسب . و سقوط انسان را به همراه داردآن گناه و جرمي است كه خشم و غضب خداوند 

: برخي از نويسندگان در اين زمينه نوشته اند. با آنرا با استناد قواعد حقوقي كيفري اسالمي شناسايي و مقرر نمود
و آيات قرآن كريم و اخبار وارده از معصومين عليهم السالم، آشكارا اهيمت طبيعت و لزوم حمايت از آن «

بنابراين تخريب ) 133،ص 1380قاسمي، . (همه جانبه كيفري و غير آن را بيان كرده است» پاسخ دادن«ضرروت 
محيط زيست، افساد در زمين، ظلم به نوع بشر و موجودات زنده است و از مصاديق برجسته ي ظلم، اثم و جرم 

موجودات ديگر مي شود را بايد ظلم آلوده سازي آب، خاك، هوا كه موجب زيان رسيدن به انسان ها و . است
و حرام به شمار آورد و مجازات متناسب و روش هاي جبران خسارت را با روش اجتهادي از ادله و منابع فقه، 

  .استخراج و ارائه نمود
  تعلق انفال به حكومت اسالمي و نقش آن در حفظ محيط زيست-2-3

. »...يسئَلُونَك عنِ األنفَالِ قُلِ األنفَالُ للَّه و الرَّسولِ« . اوست از منظر قرآن كريم انفال از آن خداوند و رسول مكرم
انفال ثروت هاي طبيعي چون زمين هاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و  (1انفال، (

ه حريم اشخاص نمي باشد ساير آب هاي عمومي، كوه ها، دره ها، جنگل ها، نيزارها، بيشه هاي طبيعي، مرتعي ك
شناسايي . را شامل مي شود و در اختيار حكومت اسالمي است تا براساس مصالح عامه نسبت به آنها عمل كند

مالكيت امام مسلمين و حكومت اسالمي بر منابع طبيعي مذكور عالوه بر تعادل اقتصادي جامعه ، كمك مي كند 
ر كاهش فاصله طبقاتي، عدالت اقتصادي و اجتماعي به كار تا حكومت ثروت ناشي از بهره وري انفال را د

اين امر در حفظ تعادل زيست محيط نيز مؤثر است؛ زيرا حكومت با وضع مقررات و اعمال آنها در زمينه . گيرد
ي منابع طبيعي و موجودات زيست محيطي مي تواند از تجاوز به حريم طبيعت جلوگيري كند و با برنامه ريزي 

لذا طراحي انفال در نظام اقتصادي اسالم براي حكومت . به توسعه ي محيط زيست مبادرت ورزدهمه جانبه 
  .اسالمي يك روش بنيادي براي حفظ محيط زيست قبل از آلودگي و تخريب تلقي مي شود

  مشتركات و نقش آن در حفظ محيط زيست-3-3
اك و نور آفتاب، يعني عناصر فراگير بنابر نظريه مشهور فقيهان در حقوق اسالمي آبهاي عمومي، هوا و خ

طبيعت و محيط زيست، از مشتركاتي تلقي شده است كه در قلمرو مالكيت هيچ شخص حقيقي يا حقوقي قرار 
نمي گيرد و همگان حق دارند از آنها به نحو صحيح استفاده نمايند و هيچ كس نمي تواند با آلوده كرن و 
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پيش بيني مشتركات و سلب صالحيت تملك خصوصي . به خطر اندازد سوءاستفاده از آنها ، زندگي ديگران را
 .از اين دسته از منابع و مواهب، روشي است كه مي تواند به حفظ محيط زيست كمك نمايد

 مباني حقوق محيط زيست در حقوق اسالمي-4-3

  قاعده ي الضرر -1-4-3
از ) 12، كتاب احياء الموات، باب 427، ص85حر عاملي، بي تا، ج(» الضرر والضرار في االسالم«قاعده ي 

بنيادي ترين قواعد فقهي است كه با پذيرش نقش اثباتي آن در احكام شرعي ـ كه برخي از فقيهان به آن اذعان 
نموده اندـ مي توان به جبران خسارت ناشي از تجاوز به سرمايه هاي زيست محيطي به آن استناد نمود؛ زيرا 

سرمايه هاي مادي و معنوي خصوص بدون جبران نمي ماند ايراد خسارت به مهمترين  همانگونه كه ايراد زيان به
منطق حقوق اسالمي به ما مي آموزد تا با قياس اولويت . سرمايه ي طبيعي بشر چگونه مي تواند ناديده گرفته شود

  .به ضرورت جبران خسارت ناشي از تجاوز به حقوق محيط زيست حكم نماييم
عالمه مجلسي، )، «الناس مسلطون علي اموالهم «ض قاعده الضرر با قاعده ي سلطنت حتي در صورت تعار

قاعده ي الضرر به جهت تقدم حقوق جامعه و حقوق نوعي بشر، بر حق فرد، بر )  7، ح273، ص2، ج1403
بر قاعده ي سلطنت رجحان دارد و به اصطالح حقوق اسالمي، قاعده الضرر دايره سلطه مالك در تصرفات مضرّ 

  .محيط زيست را تخصيص مي زند
  )5(قاعده ي نفي عسر و حرج-2-4-2

يكي ديگر از قواعد فقهي كه در صورت پذيرفتن نقش اثباتي آن در احكام شرعي مي تواند در زمينه ي جبران 
زيرا عسر و . خسارت ناشي از تجاوز به محيط زيست مورد استناد قرار گيرد قاعده ي نفي عسر و حرج است

ه از به هم خوردن تعادل اكولوژيك طبيعت براي موجودات زنده و بشر پديد مي آيد چه بسيار مهم حرجي ك
بنابراين اگر رفع يا كاهش عسر و حرج با جبران . تر از عسر و حرجي باشد كه از ناحيه ي افراد ايجاد مي گردد

  .رددخسارت ممكن باشد متجاوز به حقوق محيط زيست به جبران خسارت آن ملزم مي گ
  حكم عقل -3-4-3

عقل حفاظت از محيط زيست و جبران خسارت ناشي از تجاوز به آن امري ممدوح و پسنديده مي شمرد و به 
ضميمه ي قاعده ي مالزمه ي هر امري را كه عقل به آن حكم نمايد شرع نيز به آن حكم مي كند؛ مي توان 

اشي از تجاوز به آن از جمله ي احكام شرع نيز اذعان نمود كه شناسايي حقوق محيط زيست و جبران خسارت ن
  .مي باشد
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  بناي عقال-4-4-3
بناي عقال بر شناسايي حقوق محيط زيست و جبران خسارت ناشي از تجاوز بر آن استوار است و از ناحيه ي 

ر چنانكه عدم ردع شارع را كاشف از پذيرش آن بدانيم ب .شارع نيز ردع و معني در اين زمينه در دست نيست
همچنين بناي عقال بر مجازات متجاوز به محيط زيست تحقق يافته است؛ . لزوم جبران خسارت اذعان مي نماييم

  .چنانكه حقوق محيط زيست بين الملل و حقوق كشورها بر آن داللت دارد
م آور و قطعنامه هاي الزا) معاهده 300مشتمل بر (حقوق محيط زيست بين الملل مشتمل بر معاهدات بين المللي 

قطعنامه هاي غير الزام آور به سه دسته توصيه اي، حاوي اعالميه هاي اصولي و متضمن . و غيرالزام آور است
، )1972(عضويت كشورها از جمله ايران در برنامة محيط زيست ملل متحد . برنامه هاي عملي تقسيم مي شود

، كنوانسيون رامسر )1973(در معرض نابودي كنوانسيون تجارب بين المللي گونه هاي جانوران و گياهان وحشي 
و كنوانسيون منطقه اي كويت درباره حمايت و توسعه ي محيط ) 1972(در زمينه ي تاالب هاي مهم بين المللي 

، سازمان )1984(، اتحاديه بين المللي حفاظت از طبيعت و منابع طبيعي )1978(زيست دريايي و نواحي ساحلي 
به اهميت كاركرد حقوق محيط زيست بين المللي و ) 1973(كنوانسيون مارپول  و (IMO) جهاني دريانوردي

 .بناي عملي عقال در زمينه ي جبران خسارت و مجازات متجاوز به محيط زيست داللت نمي نمايد

در حقوق داخلي ايران، قانونگذار قواعد و مقرراتي براي حفاظت از محيط هاي زيست طبيعي مانند جنگل ها، 
پارك هاي ملي و مناطق حفاظت شده و نيز حيات وحش و حيوانات و آبزيان وضع كرده و سازمان هايي مراتع، 

» سازمان جنگل ها و مراتع«و » سازمان حفاظت محيط زيست«را مأمور اجراي آن نموده است، كه مهمترين آنها 
از سازمان هاي اصلي محافظ  عالوه بر اين دو سازمان شهرداري ها، شركت سهامي شيالت ايران نيز،. مي باشد

سازمان انرژي اتمي ايران و سازمان بنادر و كشتيراني نيز از سازمان هاي فرعي . محيط زيست به شمار مي آيند
  .صالح درباره ي محيط زيست محسوب مي شوند

و  در يك جمع بندي اجمالي با نگرش تاريخي، اقدام به فعاليت هاي مخرب محيط زيست بر اساس قانون شكار
قانون حفاظت و . مورد تعقيب سازمان حفاظت و بهسازي محيط زيست قرار مي گيرد 1346/3/16صيد مصوب 

مسئوليت اوليه ي حفاظت و حراست از جنگل ها و مراتع  1346/5/25بهره برداري از جنگل ها و مراتع از تاريخ 
 .ل ها برخورد نمايندكشور را به عهده ي اين سازمان قرار داده است تا با متجاوزين به جنگ

قانون مزبور از به  42پيش بيني مسئوليت كيفري و مجازات حبس و جزاي نقدي و مجازات تكميلي در ماده 
در قانون حفظ و حمايت از . كارگيري عناصر قانوني الزم براي حفاظت از جنگل ها و مراتع حكايت مي نمايد
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وه بر مسئوليت كيفري، مسئوليت مدني جبران عال 1371/7/5منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 
  .خسارت نيز پيش بيني شده است

بر اساس قوانين مختلف مجازات هاي متجاوزين به حقوق محيط زيست گاهي تنها جريمه و جزاي نقدي مي 
آئين نامه جلوگيري از آلودگي هوا،  32و  31، 30قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و مواد  13شوند ماده 

حفاظت محيط و  50و  44، 15قانون حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي به مواد نفتي و مواد  13اده م
در مواردي نيز متجاوز به محيط  .بهره برداري از جنگل و مراتع از اين نوع از مجازات ها را در بر مي گيرند

  .زيست تنها حبس يا تعزير مي شود
مكرر قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع از اين قبيل  44ماده  1 و تبصره 55و  47،49، 45مواد 

قانون  12ماده . در برخي قوانين به هر دو دسته از مجازات ها به صورت توأمان اشاره گرديده است. مي باشد
د نفتي، مواد قانون حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي با موا 2حفاظت و بهسازي محيط زيست، ماده 

قانون آب و نحوه ي ملي شدن  60ماده  5قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع و بند  46، 43، 42
  .از مصاديق اين دسته از مجازات هاست 1347آن مصوب 

، قانون نوسازي 1320و اصالحيه هاي آن، قانون توسعه معابر مصوب  1334/4/11قانون شهرداري هاي مصوب 
 1351/12/22، قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1347/9/7ران شهري مصوب و عم

، آئين نامه و مقررات حفاظتي حفر چاه هاي دستي 1367آئين نامه تعزيرات حكومتي شهرداري ها مصوب 
أت وزيران، هي 1363/9/24شوراي عالي حفاظت فني، آئين نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب  1364/6/21

، ماده واحده ي قانون تشديد مجازات 1359/3/3اليحه ي قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهر مصوب 
و  1369/4/9، تصويب نامه ي انتقال صنايع مزاحم تهران مصوب  1356موتورسيكلت سواران متخلف مصوب 

ريب آن و نظافت شهر و ديگر قوانين، دو رسالت عمده ي حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از تخ
  .جلوگيري از آلوده شدن آنرا به عهده ي شهرداري ها نهاده است

از  1374/2/13و قانون نحوه ي جلوگيري از آلودگي هوا مصوب  1361قانون توزيع عادالنه ي آب مصوب 
هاي آب و  جمله قوانيني هستند كه در زمينه ي محيط زيست انساني از كاركرد مناسبي در پيشگيري از آلودگي

  .هوا نظير آلودگي صوتي برخوردارند
، و قانون حفاظت دريا و رودخانه 1368/1/20همچنين قانون حفاظت در مقابل اشعه ي اتمي و هسته اي مصوب 

از جمله قوانيني هستند كه ظرفيت قانوني براي  1354/11/14هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي مصوب 
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عالوه بر قوانين مذكور و ديگر قوانين و مقررات، رويه ي . به دست مي دهندحفاظت از حقوق محيط زيست را 
قضات محترم كشور . قضايي پشتوانه ي حقوق كافي را براي حمايت از حقوق محيط زيست فراهم آورده است

ز با استناد قواعد حقوقي ناشي از قوانين موضوعه، روي ي قضايي و دكترين حقوقي و بناي عقاليي كه شارع ني
 .آن را به رسميت مي شناسد، مي توانند مهمترين نقش را در حراست از ميراث زيست محيطي ايفا نمايند

  شناسايي حقوق محيط زيست و جبران خسارت به استناد حكم مصلحتي -5-4-3
عالوه بر احكام اولي مذكور، از آن جهت كه حفظ نظام اجتماعي و مصالح عمومي و نوعي حيات زيستي بشر، 

شناسايي و حفاظت از حقوق محيط زيست مبتني است، فقيه حاكم مي تواند به استناد حكم حكومتي، با وضع بر 
قوانين و مقررات، ضمن حفاظت از حقوق محيط زيست، براي متجاوزين به آن مسئوليت مدني يا كيفري 

  .مناسب را پيش بيني نمايد
  )6(»لكل اثم حد أو تعزير«قاعده ي -5-4-3

هر عملي كه گناه، اثم و ظلم به خود يا ديگران باشد مستوجب حد يا » لكل اثم حد أو تعزير«عده ي بر اساس قا
تعزير است بنابراين اگر ظلم و گناه بودن عملي احراز شود، نبايد بر اثبات مسئوليت كيفري حد يا تعزير، ترديد 

 448، صص41، ج1363مدحسن نجفي، مح. (نمود و چنانچه حدي پيش بيني نشده باشد تعزير ثابت خواهد بود
در مسأله ي حقوق محيط زيست، تجاوز و تعدي به آن ظلم به همه ي موجودات زنده از جمله انسان ) 638و 

از آنجايي كه براي آن حد پيش بيني نشده است وضع و . هاست، لذا از مصاديق اثم و گناه به شمار مي آيد
 .از مالي و غيرمالي اجتناب ناپذيرخواهد بوداجراي تعزير به عنوان كيفر و مجازات اعم 

بنابراين دكترين حقوق اسالمي در اثبات مسئوليت مدني و كيفري براي متجاوزين به سرمايه هاي زيست محيطي 
از مباني مستحكمي بهره مند است و قضات محترم عالوه بر قوانين موضوعه مي توانند به قواعد حقوقي مذكور 

 .د نمايند تا بتوانند نقش خويش را در حراست از ميراث عظيم زيست محيطي ايفا نماينددر حقوق اسالمي استنا

 نتيجه 

قرآن كريم مشتمل بر گزاره هاي توصيفي در زمينه ي محيط زيست است و سوگند به عناصر طبيعت نام -1 
گ قرآني حكايت مي گذاري سوره هاي قرآن به نام برخي از آنها از جايگاه مهم آنها در نزد خداوند و فرهن

 .نمايد

واژه هاي خلقت، رحمت،آيه، خالفت و مالكيت، از مفاهيم كليدي كشف موضع قرآن كريم، در زمينة -2
  .محيط زيست و حقوق آن به شمار مي آيد
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قرآن كريم مشتمل بر گزاره هاي دستوري در زمينه ي مناسبات انسان با محيط زيست است كه از بايدهاي -3
 .ستجاب و وجوب و نبايدهاي آن احكام كراهت و استحباب استظهار مي شوداحكام تكليفي ا

 .قرآن كريم مشتمل بر آموزه هايي است كه از الگوي تعامل اخالقي انسان با محيط زيست حكايت دارد-4

 قرآن كريم تجاوز به طبيعت را اعتداء و افساد در زمين مي داند و متجاوز را محروم از رحمت الهي و مستحق-5
  .غضب و عذاب معرفي مي كند

عالوه بر مسئوليت اخروي و محروميت وضعي ناشي از تجاوز به طبيعت و محيط زيست، مسئوليت كيفري و  .6
 .مدني متجاوز در حقوق اسالم قابل شناسايي و تأكيد است

  
   پي نوشت ها

فراز نخستين دعاي  .1استاديار و عضو هيأت علوي گروه فقه و حقوق خصوصي مدرسه عالي شهيد مطهري *
 .كميل

 .دعاي جوشن كبير 20فراز  .2

) 11، ح32، ص1عياشي، بي تا، ج(و تفسير عياشي ) 152، ص1، ج1415طبرسي، (و همچنين در مجمع البيان  .3
األرضين و الجبال و الشعاب و األدويه، ثم نظر إلي بساط  :أنّه سئل ماذا علّمه؟ قال) ع(عن الصادق «: آمده است

علّمه اسماء كلّ  :(ع(عن السجاد «: نقل است) ع(و در تفسير امام عسكري » و هذا البساط مما علّمه: قالتحته، ف
  (217ص. (»شيء

، 17، ج1407ميرزا حسين نوري، .(» النار و الماء و اكالء: الناس شركاء في ثالث«): ص(قال رسول اهللا  .4
  (114ص

، 1405؛ ابن ابي جمهور، 120، ص 1؛ حر عاملي، بي تا، ج78؛ حج، 6 ؛ مائده،65؛ نساء، 2؛ اعراف، 125انعام،  .5
 .99، الفصل التاسع، ح 222، ص1ج

 (309، ص18حر عاملي، بي تا، ج. (»باب أنّ كل من خالف الشرع فعليه حد أو تعزيرٌ» .6

  
 :كتابنامه

 قرآن كريم  .1

 .پيام آزادي: ، سيد رضي، مترجم حسين انصاريان، تهران)1378(نهج البالغه،  .2

 .سازمان چاپ و انتشارات جاويدان: ، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران)1354(نهج الفصاحه،  .3
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 .4و 1سيدالشهدا، جلد : ، عوالي اللئالي، قم)1405(ابن ابي جمهور، محمدبن زين الدين،  .4

 .، اسالم و محيط زيست، مركز نشر اسراء)1386(جوادي آملي، عبداهللا،  .5

 .25و  18،19الحياء التراث، جلد ) ع(مؤسسه آل البيت : عاملي، محمدبن حسن، وسايل الشيعه، قم حر .6

 .،معجم مفردات الفاظ القرآن، انتشارات مرتضوي)1376(راغب اصفهاني، حسين بن محمد،  .7

 .16و  1جلد مؤسسه االعلمي للمطبوعات، : ، الميزان في تفسير القرآن، بيروت)1393(طباطبايي، محمدحسين، .8

 .1مؤسسه األعلمي المطبوعات، جلد : ، مجمع البيان، لبنان)1415(طبرسي، فضل بن حسن،  .9

 .1مكتبه العلميه االسالميه، جلد : عياشي، عبداهللا بن محمد، تفسير عياشي، تهران .10

 .، حقوق كيفري محيط زيست،انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست)1380(قاسمي، ناصر،  .11

 .1دارالكتاب الطباعه و النشر، جلد : ، تفسير القمي، قم)1404(قمي، علي بن ابراهيم، .12

 .75، 9، 2دارإحياء التراث العربي، جلد : ، بحاراألنوار، بيروت)1403(مجلسي، محمدباقر،  .13

اره دوم مجله رهنمون، شم. »طبيعت و محيط زيست انسان از ديدگاه اسالم«، )1371(محقق داماد، مصطفي،  .14
 .و سوم پاييز و زمستان

 .مؤسسه انتشارات اسالمي: ، عدل الهي، قم)1353(مطهري، مرتضي،  .15

 .2صدرا، جلد : ، مجموعه آثار، قم)1381(ــــــــ، ـــــ،  .16

 .17، جلد21، تفسير نمونه، دارالكتب االسالميه ، چاپ )1362(مكارم شيرازي، ناصر  .17

 .41و 2، جواهر الكالم، دارالكتب االسالميه ، جلد )1365(نجفي، محمد حسن،  .18

 .مؤسسه فرهنگي طه: ، نياز به علم مقدس، ترجمه حسن ميانداري، تهران)1382(نصر، حسين،  .19

 13مؤسسه آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث، جلد : ، مستدرك الوسائل، بيروت)1407(نوري، حسين،  .20
 .17و
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 چه هاي بين الملليمرز در دريا 

  هاريتيني ديپال 
  دكتر ابراهيم بيگ زاده  :مترجم

  
سنگ بناي حقوق بين الملل است  .مرز سنگ بناي حقوق بين الملل در عين عامل بازدارندة توسعه آن ميباشد

عامل . چون كه با تعيين حدود حاكميت دولتها امكان همكاري و همزيستي فيمابين آنها را فراهم مينمايد
زدارندة توسعه حقوق بين الملل است چون كه با عدم تعيين آن اختالفات فيمابين دولتها ايجاد و منجر به با

 .درگيري و در نتيجه عدم همكاري و همزيستي فيمابين آنها ميشود

اگر در جوامع گذشته تحديد حدود كلي ميتوانست تا حدود زيادي تضمين كننده همزيستي فيمابين دولتها 
كس در جوامع جديد، بروز جنگهاي جهاني و استعمارزدايي اثبات نمود كه وجود اصولي محكم و باشد، برع

 .غيرقابل تغيير در مورد مرزها ضروري مينمايند

آنچه كه در درجه اول اهميت قرار دارد اين است كه مرز هميشه جنبه ارادي دارد؛ به عبارت ديگر تعيين مرز 
اين اراده بايد در . هميشه ناشي از ارادة انساني است …ياچهاي، رودخانهاي اعم از زميني، هوايي، دريايي، در

 .سه مرحله تعيين، تحديد و ترسيم تجلي يابد

اگرچه ممكن است عدهاي عدم وجود اراده را در تعيين مرز در زمانيكه موانع طبيعي، دو يا چند سرزمين را از 
حتي در مورد اين موانع نيز مرز هميشه جنبه ارادي و  يكديگر جدا ميكنند مطرح نمايند، اما بايد گفت كه

انتخابي دارد، چونكه در اين موارد هم مرز با استفاده از روش يا روشهايي تعيين ميگردد كه مورد توافق دولتهاي 
 .ذينفع ميباشند

بيشتر ميشود  در ميان موانع طبيعي در تعيين مرزها،درياچهها از اهميت زيادي برخوردارند و اين اهميت زماني
از آنجا كه كشور عزيزمان ايران نيز با . كه اين درياچهها از جهات مختلف از جمله از منابع طبيعي سرشار باشند

معضل تعيين مرز در بحر خزر، به عنوان بزرگترين و غنيترين درياچه جهان، مواجه است لذا شناخت رويه بين 
 Le trace de la:همين جهت مقاله حاضر تحت عنوان به. المللي براي تصميمگيري حائز اهميت ميباشد

frontiore sur les Lacs internationaux 
 Le regime Juridique des flevuves et des lacs internationaux :از كتاب

 Lucius CAFLISCH ,Ralph ZACKLN :تحت نظر
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مقاله به بررسي رويه دولتها در مورد  نويسنده در قسمت اول. انتخاب و ترجمه شده است Martinus:از انتشارات
تعيين مرز در درياچههاي بين المللي پرداخته و سپس در قسمت دوم در پي يافتن قواعد عرفي در اين زمينه 

 .ميباشد

 مقدمه 1

درياچهها از ديرباز توجه انسانها را به خود جلب كردهاند اين جلب توجه با جمع شدن در اطراف آنها و ساختن 
 .تالش براي حداكثر استفاده ممكن از آبهاي آنها تحقق يافته است شهرها، و

درياچهها عالوه بر بهرهبرداي سنتي همچون كشتيراني و صيد، كاربريهاي ديگري از جمله آبياري و توليد 
 .انرژي يافتهاند، پيشگيري از آلودگي آنها نيز خود مشكلي شده است

 دولت، پس از بحثها و مشاجرات فراوان، فيمابين آنها تقسيم شدهاند،امروزه اكثر درياچههاي واقع در ميان چند 

اين تقسيمبندي از طريق تحديد حدود، براساس تصميمات متخذه توسط دولتهاي ساحلي براي تعيين محدودة 
 .حاكميت خود، انجام شده است

چندين دولت ميگذرد  عصر حاضر شاهد تالش دولتها براي بين المللي نمودن آبراههايي است كه از سرزمين
چونكه بين المللي كردن اين آبراهها امكان بهرهبرداريهاي مشترك، اصوليتر و مقرون به صرفهتري را فراهم 
مينمايد، معهذا، اين انديشه كه بين المللي كردن اين آبراهها منجر به از ميان رفتن مرزهاي ملي خواهد شد 

كه حاكميت ملي با بين المللي كردن ممكن است مخدوش يا صحيح نميباشد، اگرچه اين واقعيت وجود دارد 
دو (بر اين اساس و در پي مذاكرات . محدود گردد، اما شناخت حدود اين حاكميت امري اساسي و مهم ميباشد

 .است كه نظامهاي مشترك بهرهبرداري تحقق عيني مييابند (يا چند جانبه

شدهاند مانع از بروز اختالفات ارضي ميشوند؛ اختالفاتي  بطور دقيق مشخص و تعيين) دولتها(زماني كه حدود 
اين حدود حسن همجواري و روابط حسنه را فيمابين . كه بسيار طوالني و به سختي قابل حل و فصل هستند

 .دولتها تضمين ميكنند و زمينههاي الزم براي يك همكاري ثمربخش با دولتهاي همجوار را ايجاد ميكنند

آنها، حدود درياچهها از ويژگي خاصي برخوردار هستند چونكه مسأله تعريف و تعيين  حدود آبي و در ميان
به . مرزهاي واقع بر روي تودههاي آبي را كه ثابت نبوده و از لحاظ بهرهبرداري هم اهميت دارند مطرح ميكند

 .اين دليل تشخيص و تعريف اين نوع حدود از اهميت ويژهاي برخوردارند

دا بررسي رويه دولتها در قلمرو تحديد حدود درياچههاست، و سپس تالش براي پاسخ به اين هدف اين مقاله ابت
سؤال ميباشد كه آيا قواعد عرفي در اين محدوده شكل گرفتهاند يا نه؟ براي اين منظور، پس از مطالعه تعاريف 
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ت، و سپس خواهيم ديد و مباحث مقدماتي، به بررسي برخي از تحديد حدود قراردادي درياچهها خواهيم پرداخ
كه آيا اين رويه قراردادي در شكلگيري قواعد عرفي كه دولتها را وادار به استفاده از برخي روشها براي تحديد 
حدود درياچههاي بين المللي كنند، نقشي داشته است يا نه؟ و سرانجام وضعيت دو درياچه بين المللي كه هنوز 

 .رياچه كنستانس را مورد بررسي قرار خواهيم دادتحديد حدود نشدهاند يعني بحر خزر و د

 تعاريف و مباحث مقدماتي 2

 «درياچه«تعريف  1-2٫

درياچهها از رودخانهها و . درياچهها عبارتند از گودالهاي واقع در سطح زمين كه در ميان آنها آب جمع ميشود
در واقع . آب روزانه متمايز ميشوند )دبي(بطور اخص از قسمتهاي گستردة آنها به لحاظ كم يا عدم وجود ميزان 

هستند به اين معنا كه ميزان آبي كه از آنها خارج ميشود هميشه » سفرههاي آبي كم و بيش راكدي»درياچهها 
 .كمتر از ميزان آبي است كه به آنها وارد ميشود و آن صرفنظر از سرچشمه اين آبها ميباشد

و دكترين حقوق بينالملل براي تفكيك درياچهها از درياها  معيار شوري آبها كه گاهي از سوي جغرافيدانان
 .مورد استفاده قرار ميگرفت از سوي نويسندگانمعاصر بدرستي رد شده است

در عوض، معياري كه توسط نويسندگان براي تفكيك درياچهها از درياها مدنظر قرار ميگيرد سطح آبهاي 
 .اوت از سطح دريا استآنهاست كه باالتر يا پايينتر يا در هر حال متف

درياي . نكتهاي كه دانستن آن حائز اهميت است روابط فيمابين درياچهها و درياهاي بسته و نيمه بسته ميباشد
بسته عبارت از يك گسترة آبي است كه محاط در خشكي بوده و ممكن است از طريق يك مجراي آبي مانند 

لحاظ  «آبهاي داخلي«درياهاي بسته كه به نوعي . ه باشديك رودخانه با درياي آزاد ارتباط داشته يا نداشت
شامل بخشي از يك » درياهاي نيمه بسته»برعكس اصطالح . ميشوند، ميتوانند به درياچهها مشابهت داشته باشند

دريا يا اقيانوس ميشود كه محاط در خشكي بوده اما با مابقي آن دريا يا آن اقيانوس ميشود كه محاط در خشكي 
واضح است كه . ما با مابقي آن دريا يا آن اقيانوس آزادانه و بطور طبيعي از طريق يك تنگه ارتباط داردبوده ا

 .اين نوع آبها در قلمرو درياها قرار دارند و بدين ترتيب نميتوانند با درياچهها مشابهتي داشته باشند

گسترة آبي، شور يا بينمكي است «درياچه  با توجه به مطالب پيشگفته، ميتوان درياچه را اينگونه تعريف كرد كه
آب آن در واحد زمان كمتر از يك واحد است و سطح آب آن  (دبي(كه محاط در خشكي بوده و ميزان 

سؤالي كه مطرح ميشود اين است كه آيا . »متفاوت از سطح دريا بوده و ارتباط مستقيم، آزاد و طبيعي با آن ندارد
. به نظر ميرسد كه پاسخ به اين سؤال بستگي به سطح آبهاي آنها دارد. ميشود اين تعريف شامل اين بركهها نيز
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اگر پهنههاي آبي باشند كه ارتباطي با دريا نداشته و سطح آنها متفاوت از سطح دريا باشد ميتوان آن را شبيه 
 .درياچهها دانست

 درياچه هاي ملي و بين المللي 2-2

ين المللي در مقاله حاضر، كه اختصاص به تحديد حدود دارد، به نظر يك نوع تفكيك ميان درياچههاي ملّي و ب
البته تفكيكهاي ديگري نيز براساس مالحظات اقتصادي، گاهي توسط حقوقدانان مورد استفاده . كافي ميرسد

. قرار مي گيرد، از جمله تفكيكي كه پونداون ميان درياچههاي بين المللي و درياچههاي مرزي قائل شده است
اچههاي بين المللي ، حتي درياچههايي كه به طور كامل در داخل سرزمين يك دولت قرار دارند، دري

در حاليكه درياچههاي مرزي . درياچههايي هستند كه از طريق يك جريان آبي بين المللي با دريا ارتباط دارند
 .درياچههايي هستند كه مرز ميان دو يا چند كشور را تشكيل ميدهند

يم كه چنين تفكيكي اگرچه براي مطالعه كليتر درياچهها و بهرهبرداريهاي اقتصادي از آنها مفيد ما فكر ميكن
براي بررسي مسأله تحديد حدود، يك تعريف صرفاً سرزميني يا . است اما در مقاله ما چندان اهميتي ندارد

ورد درياچههايي استفاده ميكنيم در م» درياچههاي بين المللي «بنابراين ما از اصطالح . جغرافيايي كافي ميباشد
كه سرزمين دو يا چند دولت را از يكديگر جدا كرده يا مرز ميان آنها را تشكيل ميدهند و اين در مقابل 

 .درياچههاي ملي است كه بطور كامل در سرزمين يك دولت قرار دارند

 روشهاي تحديد حدود خاص درياچه هاي بين المللي 3-2

 يتحديد حدود مصنوع 1-3-2

 :تحديد حدود نجومي 1-1-3-2

تحديد حدود نجومي عبارت از روشي است كه طبق آن خطوط تحديد كننده با استفاده از طول و عرض 
 .جغرافيايي ترسيم ميشوند

 :تحديد حدود هندسي 2-1-3-2

تحديد حدود هندسي عبارت از روشي است كه طبق آن خطوطي مستقيماً ميان دو نقطه مشخص يا دو نقطهاي 
در قلمرو تحديد حدود هندسي ميتوانيم ابتدا  .ه بايد مشخص شوند براساس يك روش خاص ترسيم ميشوندك

در مورد تحديد حدود مناطق واقع بين (» مياني«يا، بر اساس عبارت مصطلح امروزي، خط » وسطي«خطوطي 
بايد فوراً اين را . دهيم را قرار) در مورد تحديد حدود ميان دولتهاي مجاور(و بعد خطوط منصف) سواحل مقابل

هم اضافه كرد كه هر دو خطوط فوق در مفهوم وسع از نوع خطوط مياني هستند كه آبها را از ميان تقسيم 
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آبها در واقع، خطوطي هستند كه هر نقطه از آنها از نزديكترين نقاط واقع در سواحل هر يك از دولتها، . ميكنند
 .تعيين شد، به يك فاصله باشد) اس جذر يا مدبراس(بعد از اين كه خط ساحلي هر دولت 

در همين قلمرو خطوط مستقيمي هم قرار دارند كه بدلخواه انتخاب شده يا براي جانشيني خطوط مياني سينوسي 
 .در اين حالت حد توسط يك خط شكسته ايجاد ميشود. برگزيده ميشوند كه ترسيم آنها مشكل هم ميباشد

 :خط القعر درياچهاي و تحديد حدود ساحلي: تحدبيد حدود طبيعي 3-1-3-2

يك روشي است كه از ) ميباشد «جاده دره«تالوگ كلمه آلماني است كه معني تحتاللفظي آن (خط القعر 
بنظر شارل روسو، دولتها دو تعريف از اين روش براي . حقوق بينالملل رودخانهها به عاريت گرفته شده است

» خطي است كه از اتصال عميقترين نقاط بدست ميĤيد«يكي عبارت از . اندتحديد حدود رودخانهها ارائه نموده
از اين روش بندرت براي . است» خط مياني جريان آب يا اصليترين آبراه قابل كشتيراني«در حاليكه ديگري 

وه، قابل كشتيراني هستند، بعال) خاص(درياچههاي بين المللي استفاده ميشود چون كه اكثريت آنها فاقد آبراه 
اگر خطالقعري هم وجود داشته باشد، ممكن است در محلي واقع شود كه براي صيد و صيادي اهميت دارد كه 

 .در اين حالت تعيين آن به عنوان مرز، صيد در درياچه را با موانع و مشكالت جدي روبرو مي كند

طبيعي يعني ساحل  تحديد حدود ساحلي هم از جمله تحديد حدود طبيعي محسوب ميشود چون كه يك عامل
درياچه، حد نهايي حاكميت يك دولت و شروع حاكميت دولت ديگر را مشخص ميكند، دراين حالت درياچه 

تحديد حدود . بطور كامل به يكي از دولتهاي ساحلي تعلق دارد و دولت ديگر دسترسي به آن نخواهد داشت
در آفريقا و امريكاي التين مورد استفاده  ساحلي كه در قديم توسط قدرتهاي استعماري بطور وسيع و گسترده

 .قرار ميگرفت، امروزه بندرت كاربري دارد

 تحديد حدود قراردادي درياچه ها 3

 درياچه هاي اروپايي 1-3

 :درياچه لمان يا ژنو 1-1-3

چه رودخانه رن از اين دريا .(1نقشه شماره (متر مربع و به شكل كشيده ميباشد  5/581درياچه لمان با مساحت 
اين درياچه دو دولت فرانسه و . عبور ميكند كه هم تأمين كننده آب و هم مجراي آبي آن محسوب ميشود

 .سوييس را از يكديگر جدا ميكند

در لوزان ميان دوك ساووآ و شهر برن منعقد شده بود اشعار ميداشت كه  1564اكتبر  30معاهده داوري كه در 
 مارس 16اين حد در معاهدة واگذاري و مرزها منعقده در . يل ميدهدخط ميان دو كشور را تشك» وسط درياچه«
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البته «: ماده يك اين معاهده اشعار ميداشت. در تورن ميان ساردني و سوييس نيز مورد تأييد قرار گرفت 1816
معهذا اين حد بصورت خطي بر روي . »به كانتون ژنو تعلق دارد. …مالكيت درياچه تا وسط عرض آن  …

. توافق نداشتند» وسط درياچه«رياچه مشخص نشد، علت آن اين بود كه طرفين در مورد گسترة عبارت آبهاي د
در مورد تحديد حدود مرز در درياچه لمان است  1953فوريه  25سرانجام كنوانسيون فرانسه ـ سوييس مورخ 
 :اين معاهده پيشبيني ميكند 1ماده  .كه اين مسأله را بصورت قطعي حل مي كند

خط مرزي در درياچه لمان متشكل از يك خط مياني و دو خط جانبي بر هر مانس و سن ـ ژينگولف : 1ه ماد
خط مياني از لحاظ نظري توسط مراكزدوايري توصيف ميشود كه ميان سواحل سوييس و فرانسه واقع . است

بران كننده معهذا اين خطوط نظري به داليل عملي با يك خط شش گوشه جابجا شده است كه ج. ميشوند
 .تفاوت سطوح ميباشد

در خطوط جانبي، مرز توسط دو خط عادي بر خط مياني كه بسوي پايين درياچه ترسيم شده و به ساحل : 2ماده 
 .هرمانس و سن ـ ژينگولف ختم ميشوند مشخص ميگردد

نده مرز آنها كه تعيين كن(مشكلي كه دو دولت ساحلي مجبور به حل آن بودند فقط محدود به ترسيم خط مياني 
نبود بلكه همچنين مشكل دو خط جانبي بود كه ) در حاالتي است كه سواحل آن در مقابل يكديگر قرار دارند

در مورد اخير، مواضع دو . بايد خط مياني را به خشكي در نواحي هرمانس و سن ـ ژينگولف متصل ميكردند
مود بر ساحل بود كه سبب ميشد بيشترين دولت با يكديگر هماهنگي نداشت سوييس خواهان ترسيم دو خط ع

آب به آن كشور تعلق يابد، در حاليكه فرانسه پيشنهاد ميكرد كه خط جانبي ادامه خط القعرهاي دو رودخانه 
 .هرمانس و مورژ تا تالقي آنها با خط مياني باشند

ؤيت ميشود در واقع خط به عنوان راه حل پيشبيني كرده و بر روي نقشه شماره يك ر 1953آنچه كه كنوانسيون 
كه براي تعيين بخش مركزي ) چون كه بصورت خط گوشهدار در آمده است(مياني تقريبي يا سادهاي است 

 .لحاظ شده است

دو خط عمود بر خط مياني نيز اين خط را به دو نقطهاي كه تشكيل دهنده مرز خشكي فرانسه و سوييس در 
شاهده ميشود كه راهحل خط مياني براي تعيين كل مرز دو كشور بنابراين م. ساحل درياچه هستند وصل ميكنند

  .مورد استفاده قرار نگرفته است چون كه دو خط جانبي خطوط منصف ميان سواحل مجاور دو دولت نيستند
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 درياچه لوگانو و درياچه هاژور 2-1-3

قي آن بلندتر از بازوي غربي آن درياچه لوگانو در مرز ايتاليا و سوييس بشكل نعل اسب قرار دارد، كه بازوي شر
 .است

بخش شرقي درياچه، كه  1752اوت  2طبق مفاد معاهده منعقده فيمابين كانتونهاي سوييس و اتريش در وارز در 
طبق همين معاهده، بخش مركزي . بطور كامل در خاك ايتاليا محاط ميباشد، در تحت حاكميت ايتاليا قرار دارد

در . تحت حاكميت سوييس ميباشد)بجز قطعه ايتاليايي كامپيون(وييس قرار دارد، اين درياچه، كه در سرزمين س
حاليكه بخش غربي، يعني جائيكه درياچه مرز ميان دو كشور را تشكيل ميدهد، توسط خطي از وسط آبها 

 .كشور تقسيم شده است فيمابين دو

سوييس در اين منطقه سرانجام با انعقاد  به همين علت مرز ايتاليا ـ. معهذا معاهده و ارز بسيار مبهم ميباشد
براي تعيين مرز ميان رون دو يا چيما گاريبالدي و لومون دوالن فيمابين سوييس  1941ژوئيه  24كنوانسيوني در 

توسط ) بخش غربي درياچه(طبق مقررات اين كنوانسيون الگوپروميسكو . و ايتاليا بطور دقيق مشخص گرديد
 .ين دو دولت تقسيم شده استيك خط مياني تقريبي فيماب

. در بخش مركزي درياچه لوگانو منطقه كامپيون، كه قسمتي از آن خشكي و قسمتي از آن آبي است، قرار دارد
كمون كامپيون، كه هديه شارل ماين به بنياد سان آمبروزو در ميالن ميباشد و در ساحل شرقي درياچه واقع شده 

نطقهاي واقع در خاك آن كشور اما متعلق به ايتاليا لحاظ و اعالم شده است، هميشه از سوي سوييس به عنوان م
منعقده فيمابين سوييس و ايتاليا در مورد تحديد  1871اكتبر  5مرزهاي اين منطقه بوسيله كنوانسيون مورخ . است

. حدود مرزي ميان لومباردي و كانتون تسن در خصوص برخي نقاط مورد اختالف تعيين و مشخص شدهاند
بق مقررات اين كنوانسيون مرز در درياچه فيمابين دو كشور توسط خط مياني مشخص شده است، چونكه ط

آنجائيكه دو ساحل يكي از آن ايتاليا و ديگري از آن (اصل مندرج در معاهده و ارز اعمال ميشود كه طبق آن 
 .مرز وسط درياچه قرار ميگيرد) سوييس است

كيلومتر بوسيله مرز ايتاليا ـ سوييس به دو بخش نابرابر تقسم شده  4و عرض كيلومتر  70درياچه هاژور با طول 
مرز ). 3نقشه شماره (كيلومتر مربع ميباشد  180كيلومتر مربع و بخش ايتاليايي آن  45است كه بخش سوييسي آن 

ود، برقرار شده است در بخش مركزي خ 1941ژوئيه  24و كنوانسيون  1762كه توسط معاهده و ارز مورخ 
اين خط مياني بوسيله دو خط جانبي به دو نقطهاي كه مرز خشكي را در دو . بوسيله خط مياني تعيين شده است

اين دو خط بطور دلخواه ترسيم شدهاند؛ آنها نسبت به خط مياني، . ساحل درياچه نشان ميدهد متصل شده است
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حدودي كه به اين ترتيب مشخص شده مجموعه . يعني نسبت به بخش مركزي مرز، نه عمود هستند ونه جنبي
هدف اصلياش اتصال نقاط مرز خشكي واقع در سواحل درياچه «است در يك خط ساده خالصه نميشود كه 

بلكه يك خط شكستهاي است كه با استفاده از روش ترسيم خط مياني براي بخش مركزي كشيده شده و . »باشد
بنابراين حد تعيين . به نقاط مرز خشكي متصل شده است بوسيله دو خط جانبي كه به دلخواه انتخاب شدهاند

پونداون را كه اين حد چيزي جز يك  .ديده ميشود مطالب پ 3شده در درياچه هاژور كه در نقشه شماره 
در واقع حد تعيين شده در درياچه هاژور يك مرز مستقل و جدا از . از حد خشكي نيست نقض ميكند» ضميمه«

ت كه توسط روشهاي خاص تحديد حدود آبي و براي بخش مركزي آن، بوسيله مرز خشكي است؛ مرزي اس
 .روش خط مياني، تعيين شده است

 )اسكوتاري، پرسپا و اوچريدا(درياچههاي بالكان  3-1-3

اسكوتاري، پرسپا و اوچريدا بطور محسوسي با مسأله مرزهاي آلباني (مسأله تعيين حدود در اين سه درياچه 
 ارتباط دارد 

، بعد از پيروزي در مقابل تركها در جريان جنگهاي بالكان، مسأله تعيين مرزهاي آلباني 1913تهاي بالكان در دول
 لندن منعقده فيمابين يونان، بلغارستان، 1913مه  17 – 30معاهده صلح  .را به شش ابرقدرت اروپايي سپردند

تحديد حدود مرزهاي آلباني و »يكرد كه مونتهنگرو و صربستان از يك سو و تركيه از سوي ديگر پيشبيني م
 .توسط آلمان، فرانسه، بريتانيا، ايتاليا، روسيه و اتريش ـمجارستان حل خوانهد شد» ساير مسائل مرتبط با آلباني

بدين ترتيب كنفرانسي با حضور سفراي شش قدرت فوق در لندن تشكيل و دو كميسيون تحديد حدود ايجاد 
كميسيون مسؤول تعيين مرز جنوب . يين مرزها در شمال و جنوب آلباني شدندنمود كه به ترتيب مسؤول تع

دسامبر  13فيمابين يونان و آلباني كارهاي خود را به پايان رساند و نتايج آن كارها در پروتكل فلورانس مورخ 
 .بخش مرزي كه توسط اين كميسيون مشخص و تعيين شد در برگيرنده درياچهها نبود. درج گرديد 1913

شروع جنگ اول جهاني مانع پايان يافتن كارهاي تحديد حدود و تعيين مرز توسط كميسيون ديگر، كه مسؤول 
 .مونته نگرو صربستان از سوي ديگر بود، شد. تحديد حدود مرزي فيمابين آلباني از يك سو 

يون بين المللي كنفرانس سفرا، پس از پايان جنگ اول جهاني، كارهاي خود را از نو آغاز كرد و يك كميس
اين كميسيون اين بار مسؤول تحديد حدود و تعيين مجموعه . مسؤول تحديد حدود مرزهاي آلباني ايجاد كرد

اين كميسيون متشكل از سه عضو از كشورهاي فرانسه، انگليس . شد 1913مرزهاي آلباني براساس كارهاي سال 
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 1926رهايش در دومين پروتكل فلورانس مورخ ژوئيه تشكيل جلسه داد كه نتايج كا 1925تا  1992و ايتاليا از 
 .درج گرديد

 .، سه درياچه مورد نظر، بخشي از مرز را تشكيلميدهند1926براساس پروتكل 

 :حد درياچه اسكوتاري، واقع بين آلباني و مونته نگرو، بشرح زير تعيين گرديد

زگويي متعلق به آلباني، و دهكده اسكيا  سپس مرز به سمت پايين تا درياچه اسكوتاري كه فيمابين دهكده …»
 17و  32، 211، 354بدين ترتيب مرز از سواحل . متعلق به پادشاهي صرب، كروات و اسلوني كشيده ميشود

مرز از آخرين نقطه، بوسيله يك خط عادي ساحلي، به سمت وسط درياچه رفته و تا رسيدن به خط . ميگذرد
در جنوب شرقي و قلّه ورانينا در شمال غربي درياچه مشخص شده  مستقيمي كه بوسيله تأسيسات اسكوتاري

ادامه مييابد، مرز بوسيله اين خط بسوي شمال غربي تا نقطهاي ادامه مييابد كه از آنجا عمود بر اين خط از نقطه 
خور ليچنيهوتيت با خط مستقيمي كه بوسيله دو عالمت نصب شده بر مصب خور ) تالوگ)تالقي خط القعر 

متري جنوب غربي هوني ـ  1400مرز دوباره در جهت تالوگ خور، تا ارتفاع تقريباً . شده ميگذرد مشخص
هوتيت باال ميرود؛ مرز، در آنجا با تغيير جهت به سمت شمال ـ غربي بطور طبيعي به ساحل شمال ـ غربي خور 

 .«باراليي ميرود 409رسيده و از آنجا بسوي ساحل  223يعني ساحل 

بدين ترتيب كه در بخش جنوبي هندسي است چونكه تا مدخل ورودي . ز ايجاد شده تركيبي استبنابراين مر
خور ليچني هوتيت متشكل از خطوط مستقيمي است كه به اشكال مختلف مشخص شدهاند، و از اين نقطه، خط 

دي به ساحل درياچه مرز را تشكيل ميدهد و سپس در ادامه، با تغيير جهت، بوسيله خطي عمو) تالوگ(القعر 
 .ميرسد

 :درياچه اوچريدا بترتيب زير تحديد حدود شده است

آغاز و تا رسيدن به خط مستقيمي كه كليساي  701مرز بطور طبيعي از ساحل درياچه در نزديكي ساحل »
متري، تقريباً در غرب سن نااووم متصل ميكند ادامه  750واقع بر بلندي در فاصله  720بوگوروديتسا را به ساحل 

 .مرز توسط اين خط تا ساحل ادامه دارد. مييابد

 .ما، در اينجا، يك مرز كامالً هندسي مركب از خطوط مستقيم داريم

 :فلورانس مشخص شده است نظر ميافكنيم 1926حال به حد در درياچه پرسپا بشكلي كه در پروتكل 

ده و در داخل درياچه نصفالنهاري را سپس اين حد از ساحل دور ش. ميرسد 861به لبة درياچه پرسپا تا ساحل »
. مرز يونان ـ آلباني عبور ميكنند 1واقع در بخش  2و  1پي ميگيرد كه از اين نصفالنهار آن ساحل و دو نقطه 
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بدين ترتيب نقطه مشترك سه دولت آلباني، يونان و پادشاهي صربستان، كرواسي و اسلوني در آبهاي درياچه 
جزيره وليكي گراد كه متعلق به پادشاهي صربستان، كرواسي و اسلوني است، پرسپا، در جنوب ـ جنوب شرقي 

 .قرار ميگيرد

توسط همين كميسيون مشخص شده بود و آن خطي است كه، از نقطه  1925مرز بين يونان و آلباني قبالً در 
39 09ايي ًواقع در جنوب شرقي جزيره وليكي گراد شروع و با دنبال نمودن عرض جغرافي) سه دولت(مشترك  َ 

مرز ميان يوگسالوي و آلباني . ، واقع در ساحل جنوبي درياچه ميرود1214بسوي قله كوه ويساروييوي نقطه  180
تا  400 51َ 20شروع ميشود و با دنبال نمودن طول جغرافيايي ً) سه دولت(خطي است كه، از همان نقطه مشترك 

 .ساحل شرقي درياچه ادامه مييابد

تحديد حدود نجومي استفاده شده است چونكه خطوط مستقيم طول و عرض جغرافيايي را در اينجا از روش 
مرز جزيره ويلكي گراد را، كه . قطع ميكنند (سه دولت(دنبال ميكنند كه يكديگر را در نقطه مشترك 

 .يوگسالوي آن را براي خود حفظ كرده است، در نظر ميگيرد

ه با استفاده از روش خط مياني، بلكه براساس روشهاي مختلف بطور كلي، تحديد حدود سه درياچه بالكان ن
مرز در اين درياچهها كم و بيش خطوط مستقيمي هستند كه يا عمود بر ساحل بوده و يا عمود . انجام شده است

 .بر يكديگر ميباشند

 هاي بزرگ امريكاي شمالي درياچه 2-3

كيل دهنده مرز ميان كانادا و اياالت متحد شامل درياچههايي ميشود كه تش» درياچههاي بزرگ«اصطالح 
نقشه (هورون ) 16نقشه شماره (درياچههاي سوپر يور  .(5نقشه شماره (امريكا ميباشند، بخصوص درياچه دبوآ 

كه بوسيله يك شبكه از رودها و كانالها به ) 9نقشه شماره (، اريه و سن ـ كلر ـنقشه شماره واُنتاريو )7شماره 
اين درياچهها با مساحتي حدود . ه، از طريق رودخانه سن لوران با اقيانوس اطلس ارتباط دارنديكديگر راه داشت

 .مايل مربع آب بزرگترين مجموعه درياچههاي مرزي را تشكيل ميدهند 100000

كه پايان بخش جنگهاي استقالل طلبانه امريكاست دو كشور  1793سپتامبر  3در معاهده صلح پاريس مورخ 
اياالت متحد امريكا پذيرفتند كه درياچههاي بزرگ تشكيل دهنده مرز طبيعي فيمابين امريكا و  انگلستان و
مرز ميان دو دولت را تشكيل ) بجز درياچه سوپريور و درياچه دبوآ(» ميانه آبها«طبق اين معاهده . كاناداست

ز قرار گرفت، مذاكراتي كه مبناي حقوقي كليه مذاكرات بعدي براي تعيين دقيق مر 1783معاهده صلح . ميدهد
 .بيش از يك قرن به طول انجاميد
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براي اجرا در اين منطقه بسيار مبهم است چونكه عدم وجود كامل دادههاي نقشه » ميانه آبها«در واقع اصطالح 
برداري و وجود ادعاي حاكميت از سوي دو دولت بر جزاير فراوان واقع در منطقه سبب مشكل بودن تحديد 

حل  1824دسامبر  24اين مشكالت سرانجام در معاهدة صلح و دوستي گاند در . ن منطقه ميشدحدود در اي
 .شدند

ايجاد نمود كه مسؤول مشخص نمودن معناي ) كميسر(بخصوص اين معاهده كميسيوني متشكل از دو عضو 
دو كميسر . زاير شدو تعيين تعلق حاكميت بر برخي از ج» ميانه رودخانهها، درياچهها و ارتباطات آبي«اصطالح 

در مورد تحديد حدود بخش شرقي مرز كه از رودخانه سن ـ لوران شروع تا آبراه متصل كننده درياچههاي 
هورن و سوپريور، ادامه دارد موافقت كردند؛ در مورد مابقي مرز تا نقطه شمال ـ غربي درياچه دبوآ، نيز به تعيين 

و  1842مورخ ) وبستر ـ آشبورتون(يد حدود در معاهده واشنگتن اين تحد. دستي آن بر روي نقشه اكتفا كردند
نقشههاي ضميمه مرز را با يك خط سينوسي پيچيدهاي پيشبيني . نقشههاي ضميمهاش مورد تأييد قرار گرفت

 .كردند

معهذا، در پي  1842عليرغم تالشهاي دو كميسر براي ترسيم مرز بر روي درياچههاي بزرگ و مقررات معاهده 
در درياچه اريه رخ داد، مشخص شد كه دادههاي جغرافيايي كه مبناي تحديد حدود  1906اي كه در سال حادثه

 .قرار گرفته بودند، بخصوص اطراف درياچهها، ناقص و حتي غلط بودهاند

بوسيله دو دولت براي مطالعه مسائل مربوط به بهرهبرداري اقتصادي  1905كميسيون بين المللي آبراهها، كه در 
رودخانهها و درياچههاي امريكا ـ كانادا ايجاد شده بود، نيز مسؤول بررسي مسأله اصالح مرز ميان دو كشور  از
اين كميسيون پس از آن اعالم كرد كه خط مياني اصلي كلي است كه بايد راهنماي تحديد حدود باشد، اما  .شد

 .ي وجود داردامكان تفسير موسع آن با ايجاد مرزي نزديك به يك خط مياني هندس

اين معاهده، كه . فيمابين كانادا و اياالت متحد امريكا منعقد گرديد 1908معاهده جديدي براي تعيين مرزها در 
منعقد گرديد، آن كميسيون را مسؤول تحديد حدود مرز  1905براساس كارها و پيشنهادات كميسيون بين المللي 

سن كلر و اونتاريو مركب از خطوط مستقيم نزديك به خط مرز در درياچههاي هورون، اريه، . دو كشور نمود
اما مرز در درياچه دبوآ مستقل از آن خط مياني بوده و از يك حد هندسي ساده تشكيل شده است . مياني است

 49كه با عبور از ميان چندين جزيره درياچه و خروج از درياچه به نقطهاي در شمال غربي واقع بين نصفالنهارات 
 .يرسدم 50و 
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اين . كميسيون بين المللي آبراهها با استناد به اين معاهده بود كه مبادرت به تعيين مرز در درياچههاي بزرگ نمود
 .خط مستقيم است 270مرز مركب از 

 درياچههاي بزرگ افريقا 3-3

 درياچه چاد 1-3-3

جمهوري چاد، نيجر، نيجريه و كيلومتر مربع در ميان كشورهاي  26000تا  12000درياچه چاد با مساحت متغير 
به علت تبخير شديد آب شكل اين درياچه و سطح آب آن بسيار متغير ).12تا  10نقشههاي (كامرون قرار دارد 

 .است

اختالف ميان قدرتهاي استعماري آلمان، فرانسه و بريتانيا سبب شده بود كه تحديد حدود در منطقه چاد، و 
تحديد حدود درياچة چاد از طريق انعقاد موافقتنامههاي دو  .شكل شودبخصوص درياچه واقع در آن، بسيار م

 .جانبه فيمابين قدرتهاي استعماري فوق در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم انجام شده است

 با صدور اعالمية مشتركي يك كميسيون مختلط تحديد حدود براي درياچه چاد ايجاد 1896فرانسه و بريتانيا در 

در مورد تحديد حدود مناطق تحت  1898ژوئن  14كارهاي اين كميسيون پس از پايان در كنوانسيون  .كردند
اين كنوانسيون قسمت زير را در منطقه تحت نفوذ فرانسه قرار  4ماده . نفوذ در شرق و غرب نيجر گنجانده شد

 .داده است

درجه عرض شمالي ساحل غربي  14دار ساحل شمالي،شرقي و جنوبي درياچه، واقع است فيمابين نقطهاي كه م»
درياچه را دوباره قطع ميكند و نقطه برخورد با ساحل درياچه در مرزي كه توسط كنوانسيون فرانسه ـ آلمان در 

 .تعيين شده است 1894مارس  15

مدار  براساس اين موافقتنامه. مشخص گرديد 1904آوريل  8اين حدود سپس با موافقتنامه فرانسه ـ بريتانيا مورخ 
 .با مداري كه از خطالقعر مصب رودخانه كومادوگو ـ اواُبه در درياچه چاد از آن ميگذرد جابجا گرديد 14

 :(10نقشه شماره (مرز را بشرح زير تشريح ميكند  1906مه  29ماده يك موافقتنامه فرانسه ـ بريتانيا مورخ 

طي خط موازي عرض جغرافيايي بسوي شرق در درياچه شروع و با ) اوابه(مرز از مصب كومادلوگو ـ وب »
عرض جغرافيايي مورد نظر همان است كه خطالقعر مصب رودخانه مذكور تا نقطهاي كه اين . پيش ميرود

مرز از اين . كيلومتري از مركز دهكده بوسو قرار ميگيرد از آن عبور ميكند 35خطوط موازي در يك فاصله 
ي سيزدهمين خط موازي عرض جغرافيايي ـ شمالي با جنوبي كه از نقطه بصورت خط مستقيم از روي نقطه تالق
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، ميگذرد 1904آوريل  8و  1898ژوئن  14مركز شهر كوكاوا، نصفالنهار پيشبيني شده در كنوانسيونهاي  35َ
 .«ادامه مييابد

. آغاز شد 1906مارس  19سلطه واقعي آلمان بر بخشي از درياچه چاد با انعقاد موافقتنامه آلمان ـ بريتانيا در 
براساس اين موافقتنامه آلمان توانست به درياچه دسترسي يابد، در حالي كه تا آن موقع دسترسي آلمان محدود 

 :(11نقشه شماره (مرز بشرح زير تعيين شده است . به ساحل درياچه بود

را در شرق  35ار َبراساس خط مورد ادعاي آلمان يعني خط مستقيم تا جاييكه اين خط نصفالنه …مرز : 7ماده 
كوكاوا قطع ميكند ادامه دارد كه كميسيون تحديد حدود آن را با اين دو پايه عموده كه در قسمت فوقاني جذر 

 .مرز، از اين نقطه، اين نصفالنهار رابسوي شمال پيش ميگيرد. درياي آزاد قرار داده مشخص نموده است

، پروتكلي با فرانسه منعقد كرد كه مرز ميان كنگوي 1908آوريل  18آلمان، پس از تعيين مرز با بريتانيا در 
 :اين پروتكل مقرر ميدارد كه 1ماده . فرانسه و كامرون را مشخص ميكرد

 … مرز از شاري تا مصب خود در درياچه چاد بسوي پايين ادامه دارد. …: ژ

پروتكل مشخص شده  مرز از مصب شاخه اصلي قابل كشتيراني در چاد، بشكلي كه در نقشه ضميمه اين: ك
عرض  013 0 5با خط موازي َ) 014 28شرق گرينويچ َ(شرق پاريس  12 0 0 8است، به محل تالقي نصفالنهار َ

 1906مه  29كه طبق كنوانسيون (تا مرز فرانسه ـ انگلستان ) موازي(شمالي ميرسد و سپس بسوي غرب اين خط 
اد، كه در غرب و جنوب مرز فوق قرار دارند بخشي از مسلم است كه جزاير چ. ادامه مييابد) تعيين شده است

 .جزايري كه در شرق و شمال قرار گرفتهاند بخشي از متصرفات فرانسه ميباشند. خاك آلمان محسوب مي شوند

 125ماده (آلمان در پايان جنگ اول جهاني مجبور شد كه از متصرفات خود در آفريقاي استوايي صرفنظر كند 
. امرون متعلق به آلمان، به عنوان سرزمين تحت نمايندگي، ميان بريتانيا و فرانسه تقسيم شدو ك) معاهدة ورساي

 دو

در لندن در مورد مرز ميان دو كامرون صادر كردند  1919ژوئيه  10دولت در ماده يك اعالمية مشتركي كه در 
 :مرز خود را در درياچه چاد بشرح زير تعيين نمودند

 5اين نقطه تالقي در درياچه چاد در َ .ز قديمي انگلستان، فرانسه و آلمان آغاز مي شودمرز از نقطه تالقي سه مر
مرز، از آنجا، به اين شكل تعيين مي . طول شرقي گرينويچ قرار دارد 014 0 5عرض شمالي و تقريباً َ 013 0

 :گردد

 .توسط يك خط مستقيم تا مصب ابژي
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در مورد مرز ميان قلمرو نفوذ فرانسه و بريتانيا در  1931ژانويه  9همين تحديد حدود مجدداً در يادداشتي كه در 
 .سرزمين تحت نمايندگي كامرون صادر گرديده لحاظ شده است

در اينجا هم قسمت اعظم مرز با خطوط مستقيمي تعيين شده است كه نقاط شروع آنها به طرق مختلف انتخاب 
 .(ه است، يا نقاط تالقي يك نصفالنهار با يك مدار ميباشديا محلي است كه در ساحل درياچه واقع شد(شده اند 

نشان ميدهد، مرز توجهي به وجود جزاير ندارد چونكه، بجاي فاصله گرفتن و دور  12همانگونه كه نقشه شماره 
 .روش خط مياني مورد استفاده قرار نگرفته است. زدن اين جزاير، آنها را به دو قسمت تقسيم كرده است

 ه ويكتوريادرياچ 2-3-3

متر عمق از شمال به اوگاندا از شرق به كنيا و از  40كيلومتر مربع مساحت و تقريباً  68000درياچه ويكتوريا با 
كنيا و اوگاندا، ابتدا از متصرفات انگلستان، سپس جزو مستعمرات ). 13نقشه ماده (جنوب به تانزانيا محدود است 

 .، در حاليكه تانزانيا به آلمان تعلق داشتو سرزمينهاي تحت نمايندگي آن كشور بودند

ماده يك ترتيبات . تحديد حدود در درياچه ويكتوريا فيمابين آلمان و بريتانيا در پايان قرن نوزدهم انجام شد
منعقد  1890مربوط به متصرفات هريك از دو دولت در آفريقاي شرقي و جزيره هلگوالند كه در اول ژوئيه 

 :چه ويكتوريا بشرح زير تعيين كرده استشده است، مرز را دريا

كه در آنجا با اولين خط  … سپس مرز مستقيماً نقطه واقع در ساحل شرقي درياچه ويكتوريا كشيده ميشود»
موازي عرض جنوبي قطع ميشود؛ بعد از آن مرز با عبور از درياچه در ادامه همين خط موازي تا مرز دولت 

 .«جا پايان ميپذيردمستقل كنگو ادامه مييابد و در آن

، زمانيكه بخشي از كنيا بصورت مستعمره و بخشي به شكل نمايندگي بريتانيا در آمد، و اين در 1920بعد از سال 
حالي بود كه قبالً بطور كامل جزو متصرفات آن كشور محسوب ميشد، بريتانيا مجبور شد كه مرزي ميان كنيا و 

 .ر بخش شرقي درياچه اين تحديد را با مشكل مواجه كردوجود تعدادي جزيره د. اوگاندا ترسيم كند

اين فرمان بطور كامل در قانون  .، فرماني صادر و طي آن بخش شرقي درياچه را تحديد نمود1926بريتانيا در 
 .آن اشعار ميدارد 2اوگاندا وارد شده است كه ماده  1967اساسي 

خط مستقيم در جهت جنوب ـ غربي تا شماليترين  بصورت) منظور مصب رودخانه سيو ميباشد(مرز از آنجا »
نقطه جزيره سومبا ادامه دارد؛ از آنجا سواحل غربي و جنوب غربي تا شماليترين نقطه جزيره سومبا ادامه دارد؛ از 
آنجا سواحل غربي و جنوب غربي اين جزيره را دور زده تا به جنوبيترين نقطه خود برسد؛ سپس از نفطه اخير با 
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مي بسوي جنوب ـ شرقي تا غربيترين نقطه جزيره ماجتا ادامه مييابد، بعد از آن با يك خط مستقيم، باز خط مستقي
 به سوي جنوب، تا غربي ترين نقطه جزيره ايلمبا ادامه مييابد؛ از آنجا هم با يك خط مستقيم بسوي جنوب تا

يك خط بسوي جنوب تا نقطهاي در عرض غربي ترين نقطه جزيره پيراميد تداوم مييابد؛ و سرانجام از آنجا با 
 .ميرسد S 00 001 جغرافيايي

 .عرض شرقي قرار دارد 033 56نقطه مشتركي كه حدود سه دولت در آنجا گرد ميĤيند در َ

ابتدا يك خط نجومي است كه تشكيل دهنده مرز فيمابين : در اين جا شاهد يك تحديد حدود مختلط هستيم
سپس خطوط نيمهشكستهاي هستند، كه به لحاظ اجتناب از قطع جزاير، مرزهاي  تانزانيا و اوگاندا ميباشد؛ و

روش خط مياني در . فيمابين كنيا و اوگاندا از يك سو، و فيمابين كنيا و تانزانيا از سوي ديگر را تشكيل ميدهند
 .هيچ جا مورد استفاده قرار نگرفته است

 درياچه آلبرت و ادوارد 3-3-3

مرز فيمابين ) 15و  14نقشهاي (كيلومتر مربع  2150كيلومتر مربع و  5300دوارد بترتيب با درياچههاي آلبرت و ا
دو قدرت استعماري منطقه يعني بلژيك و انگلستان، اختالفات زيادي در اين . زئير و اوگاندا را تشكيل ميدهند
بوده و بخش اعظمي از شبكه  درياچههاي آلبرت و ادوارد، كه قابل كشتيراني. منطقه در دوران استعمار داشتند

 .آبي آفريقاي شرقي را تشكيل ميدهند، براي توسعه تجارت و ارتباط بين دواتهاي افريقايي ضروري بودند

موافقت كردند درياچه آلبرت بطور كامل در تحت حاكميت  1894مه  12بريتانيا و دولت مستقل كنگو در 
تحديد حدود در درياچه ادوارد با خطي انجام . لت تقسيم گرددانگلستان درآيد و درياچه ادوارد نيز ميان دو دو

 .درجه باشد 030ميگيرد كه بايد در ادامه خط جنوبي در عرض 

شد؛ چون ) انگليس ـ آلمان)براي تعيين مرز منجر به تشكيل يك كميسيون مختلط  1902اولين تالش در سال 
 1894كميسيون احراز كرد كه يكي از ضمايم موافقتنامه . كه ابتدا بايد مناطق نفوذ اين دو كشور تعيين ميشدند

مايل در غرب محل حقيقياش لحاظ نموده است و اگر اين خط در جاي واقعي خود قرار  12خط جنوبي را 
واضح است كه اين تحديد حدود  .گيرد، درياچه ادوارد بطور كامل در منطقه تحت نفوذ بلژيك واقع ميشود

ستان ميباشد، به همين دليل مذاكرات بعدي در مورد دسترسي هر دو قدرت بر بطور محسوسي به زيان انگل
 .درياچه متمركز شدند

كميسيون «يك  1910در سال . بلژيك معتقد بود كه هر دو درياچه بايد فيمابين آن كشور و بريتانيا تقسم شوند
سرانجام مشورتهاي . يجاد شددر بروكسل ا» بين المللي براي بررسي برخي اختالفات مرزي در آفريقاي شرقي
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منجر به انعقاد كنوانسيوني شد كه طبق مفاد آن هر دو دولت درياچه آلبرت را با استفاده  1910مه  14فيمابين در 
رودخانه » خطالقعر«متشكل از  1910اين خط طبق كنوانسيون . از يك خط مياني فيمابين خود تقسيم كردند

از اين مصب، اين خط از يك دسته خطوط مستقيمي . چة آلبرت بودسمليكي تا مصب اين رودخانه در دريا
تشكيل ميشود كه با عبور از درياچه آلبرت از نقاطي ميگذرند كه به فاصله برابر از دو ساحل و واقع بر خطوط 

از دو از عرض شمالي قرار دارند تا اينكه سرانجام به نقطهاي واقع در فاصلهاي برابر  02و  01 45، 01َ 30موازي َ
سپس مرز بسوي غرب رفته تا با خط مستقيمي به نقطة واقع . عرض شمالي برسد 02 7ساحل بر روي خط موازي َ

 .در ساحل در حد جنوبي نوار ماهاجي برسد

 فيمابين بريتانيا و بلژيك در مورد مرز در 1915فوريه  3تحديد حدود فوق در موافقتنامه منعقده در لندن در 

مرز در درياچه . همين موافقتنامه مرز در درياچه ادوارد را نيز تعيين نمود. تأييد قرار گرفت آفريقاي شرقي مورد
ادوارد خط مستقيمي است كه از مصب رودخانه ايشاشا در ساحل جنوبي ترسيم و تا مصب رودخانه اينبيليا ـ 

 .چاتو در ساحل شمالي ادامه دارد

اين دو تحديد حدود سهم . د درياچه ادوارد استفاده شده استبنابراين از خط مياني تقريبي براي تحديد حدو
 .تقريباً برابري از آب دو درياچه را براي دولتهاي ساحلي تضمين نموده است

 درياچه كيوو 4-3-3

و مدتها محل ) 16نقشه شماره )كيلومتر مربع فيمابين زئير و روآندا واقع شده  2650درياچه كيوو با مساحت 
فيمابين  1884مرز ميان دو كشور بطور نظري براساس معاهدهاي كه در . بلژيك و آلمان بودمناقشه فيمابين 

در اين معاهده ذكري از . منعقد گرديد مشخص شد) در زمان لئوپلد دوم(آلمان و انجمن بين المللي كنگو 
زمين متعلق به آلمان و درياچه كيوو، در نقشههاي مختلف آن زمان، گاه در سر. درياچه كيوو به ميان نيامده بود

 .گاه در سرزمين كنگو ترسيم ميشد

آلمانها كه خواهان استقرار در اين منطقه بودند به زور ساحل شرقي درياچه را اشغال نمودند و بلژيكيها پس از 
بنابراين دو گرايش وجود داشت؛ از يك سو، آلمانها خواهان . اعتراضات بيثمر سرانجام حاضر به مذاكره شدند

اختيار گرفتن كل درياچه بودند و، از سوي ديگر، بلژيكيها تمايل به مذاكره و تقسيم درياچه با همسايه خود در 
 10آلونزلوبن در  –عليرغم وجود اين اختالف نظر، باالخره دو دولت موفق به انعقاد پروتكل برنائرت . را داشتند

. ي براي تعيين دقيق موقعيت درياچه ايجاد شدطبق اين پروتكل درياچه تقسيم و كميسيون .شدند 1900آوريل 
معهذا، كمي بعد، آلمان به اين تحديد حدود ايراد كرده و جزاير واقع در نزديكي ساحل كنگو را اشغال نمود و 
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اصرار ميورزيد و  1900دولت كنگو، بر اجراي پروتكل . همچنين مدعي جدي بر ساحل شرقي درياچه شد
 .مطرح ميكرد پيشنهاد مذاكرات مستقيم را

يك كميسيون بين المللي براي بررسي برخي اختالفات مرزي در آفريقاي شرقي در بروكسل ايجاد  910در سال 
كارهاي اين كميسيون در اطاف جزاير درياچه كيوو متمركز شدند، كه مهمترين آنها جزيره كاويجوي يا . شد

سرانجام . ون پروتستان آلماني قرار داشتايجوي در نزديكي ساحل كنگو، بود كه در آن مقرّر يك ميسي
طبق اين موافقتنامه، جزيره  .شدند 1910مه  14مذاكرات در اين كميسيون منجر به انعقاد يك موافقتنامه در 

 .كاويجوي به كنگو بازگردانده شد و مرز هم ميبايست از ميان ساحل شرقي و برخي از جزاير عبور كند

ودي با يك خط هستيم كه بدون اين كه خط مياني باشد، آبهاي درياچه را ميان ما در اينجا در مقابل تحديد حد
صحبتي از خط مياني نميكند اما اشعار ميدارد كه محل تالقي  1910موافقتنامه . دو دولت ساحلي تقسيم ميكند

، مرز در عمل .آن خط با خشكي در شمال درياچه نقطهاي است كه از دو پست ساحلي به يك فاصله مي باشد
 .از ميان جزاير و ساحل عبور ميكند يا فقط از ميان جزاير ميگذرد بدون اين كه در كل يك خط مياني باشد

 درياچه تانگانيكا 5-3-3

كيلومتر مربع مساحت بشكل كشيده فيمابين زئير در غرب، تانزانيا در شرق، بروندي  34000درياچه تانگانيكا با 
 در

طوالنيترين مرز در اين درياچه فيمابين زئير و ). 17نقشه شماره (قرار گرفته است شمال شرقي و زامبيا در جنوب 
اين مرز يك خط مياني است كه براي اولين بار در بخشنامهاي . تانزانيا قرار گرفته كه دو دولت مقابل هم ميباشند

اين . شده استاز سوي مسؤول وزارت امور خارجه دولت مستقل كنگو منتشر گرديده درج  1885در سال 
 :خط مياني در درياچه تانگانيكا«بخشنامه حاوي اين كلمات است 

 .«كشيده شده است 08 30يك خط مستقيمي است كه از درياچه تانگانيكا تا درياچه موييرو در عرض جنوبي َ

افقتنامه اول كه از جمله ميتوان از مو :اين مرز در معاهدات و اعالميههاي بعدي نيز مورد تأييد قرار گرفته است
منعقده فيمابين بريتانيا و آلمان در مورد متصرفات هر يك در آفريقاي شرقي و در جزيره هلگولند  1890ژوئيه 

در  1894دسامبر  28فيمابين بريتانيا و نئوپلد دوم، پادشاه دولت مستقل كنگو و اعالميه  1894مه  12موافقتنامه 
هم كه فيمابين بريتانيا و  1924اوت  5ين خط مرزي در پروتكل ا .مورد بيطرفي دولت مستقل كنگو نام برد

بلژيك براي تعيين مرز در شمال درياچه فيمابين سرزمين تانگانيكا و روآندا ـ اوروندي منعقد شده است مورد 
ا بعد از جنگ اول جهاني، سرزمين آلماني روآندا ـ اوروندي از سرزمين آلماني تانگانيك. تأييد قرار گرفته است
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نيز به نمايندگي بريتانيا » تانگانيكا تريتوري«جدا و تحت نمايندگي بلژيك در آمد و سرزمين تانگانيكا نيز بنام 
 :خود مرز را در شمال درياچه تانگانيكا به شرح زير مشخص ميكند 5در ماده  1924اوت  5پروتكل . در آمد

شروع و تا برخورد با خط  1كه از ساحل شماره آبهاي درياچه تانگانيكا يك خط موازي است ) مرز در شمال)»
 .مياني شمال ـ جنوب درياچه تانگانيكا ادامه دارد

نامشخص بودن مرز . بنظر ميرسد كه مرز در جنوب درياچه، فيمابين زئير، زامبيا و تانزانيا چندان مشخص نيست
يبين بريتانيا و كنگو و همچنين منعقده فيم 1894مه  12در اين قسمت از اين امر ناشي ميشود كه كنوانسيون 

دسامبر همان سال در مورد بيطرفي كنگو، مندرج در فوق، مرز ميان كنگو و متصرفات بريتانيا را با  28اعالميه 
خطي مشخص كردهاند كه از درياچه موييرو، در جايي كه رودخانة لوآپوال از اين درياچه خارج ميشود، شروع 

در درياچه تانگانيكا،  08 15ماليترين نقطه خور كامرون در تقريباً عرض جنوبي َو تا دماغه آكالونگا واقع در ش
پس از آن تعيين دقيق محل اين دماغه غيرممكن گرديد، و به همين دليل مسأله مرز فيمابين زئير و . ادامه دارد

 .ي باشدمعهذا بنظر نميرسد كه اين وضعيت خالق اختالفات دقيق .زامبيا همچنين الينحل مانده است

ما در اينجا شاهد مرزي هستيم كه قسمت اعظمش، يعني مرز ميان دو دولت مقابل، براساس خط مياني ترسيم 
از دو خط افقي ) بروندي و تانزانيا در شمال، زئير و زامبيا در جنوب(مرز در ميان دولتهاي مجاور . شده است

د؛ كه يكي در شمال براساس معيارهاي نجومي تشكيل شده است كه خط مياني را به ساحل درياچه متصل ميكنن
يعني دماغه (ترسيم شده است، در حاليكه در جنوب با استفاده از يك نقطة جغرافيايي نه چندان مشخص 

اين . تا حدودي مشخص گردد، كشيده شده است 8 0 15، كه سعي شده با استفاده از عرض جنوبي َ)آكالونگا
ي هستند كه نه براساس روش متساويالفاصله بودن و نه حتي عمود بودن دو خط در هر دو حالت، خطوط مستقيم

بر خط مياني ترسيم شدهاند؛ اين وضعيت به ما امكان ميدهد چنين نتيجهگيري كنيم كه كليه مرزها در درياچه 
 .تانگانيكا بر اساس خط مياني ترسيم نشدهاند

 درياچه موييرو 6-3-3

مسؤول امور خارجه دولت . ع مرز فيمابين زيير و زامبيا را تشكيل ميدهدكيلومتر مرب 4920درياچه موييرو با 
اين اعالميه مرزهاي . به قدرتهاي امضاء كننده سند برلن يك اعالميه بيطرفي ارسال نمود 1885مستقل كنگو در 

در عوض، اعالميه هيچ . درج شده بود» خط مياني درياچه موييرو«دولت جديد را مشخص ميكرد و در آن 
 .اشارهاي به جزاير واقع در اين درياچه نكرده بود
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معاهدهاي را در بروكسل براي تعيين  (كه بنام دولت مستقل كنگو عمل ميكرد(بريتانيا و بلژيك  1894مه  12در 
 :، و بند ب اين معاهده اشعار ميدارد1ماده . مناطق نفوذ خود در آفريقاي شرقي و آفريقاي مركزي منعقد كردند

اما بعد به سوي جنوب . به درياچه كشيده خواهد شد) لوآپوال(يماً بسوي نقطه ورودي رودخانه خط مستق»
 .درياچه منحرف ميشود بطوريكه جزيره كيلوا از آن بريتانيا گردد

درج  1894دسامبر  18اين متن كلمه به كلمه در اعالميه تكميلي بيطرفي صادره از سوي دولت مستقل كنگو در 
 .شده است

به علت مشكل بودن تعيين دقيق اين نقطه، مشكالتي » نقطه ورودي رودخانه لوآپوال به درياچه«ا عبارت معهذ
بر حسب : مسأله براي بلژيك به دليل قرارداشتن يك پست كنگويي در پوتو از اهميت برخوردار بود. ايجاد كرد

ار گيرد، آن پست ميتواند يا نميتواند اين كه نقطه ورودي رودخانه در شمال غربي يا در شمال شرقي درياچه قر
بنظر ميرسد كه كميسيونهاي تحديد حدودي كه تشكيل شدند نتوانستند اين . به درياچه دسترسي داشته باشد

معذلك يك ترتيبات موقتي دسترسي به درياچه را در محل پولو تضمين . مشكل را بصورت قطعي حل كنند
 .كرد

كه مرز در درياچه موييرو با استفاده از روش خط مياني و با لحاظ نمودن  بدين ترتيب ميتوانيم مشاهده كنيم
در اين محل خط مياني از ميان ساحل چپ . جزاير واقع در درياچه بخصوص جزيره كيلوا، ترسيم شده است

 .درياچه و ساحل غربي جزيره عبور ميكند

 هاي هاالوي يا درياچه قديمي نياسا درياچه 7-3-3

كه در قديم بنام نياسالند (كيلومتر مربع و بشكل كشيده مرز ميان ماالوي  30500با مساحت درياچه هاالوي 
سرزميني كه سابقاً متعلق به پرتغال (واقع در غرب و جنوب درياچه، و موزامبيك ) وتحت نمايندگي بريتانيا بود

مان محسوب ميشد و پس از شكست در قديم بنام تانگانيكا و جزو قلمرو آل(واقع در شرق درياچه و تانزانيا )بود
واقع در ) آلمان در جنگ اول جهاني بعنوان سرزمين تحت نمايندگي و سپس تحت قيموميت بريتانيا در آمد

بريتانيا، از طريق معاهدات و اعالميههاي متعددي كه ). 19نقشه شماره )شمال شرقي درياچه را تشكيل ميدهد 
صادر شده بودند موفق شد حاكميت خود را بر كل آبهاي درياچه نياسا منعقد يا  1891تا  1886فيمابين سالهاي 

بنابراين در اين حالت مرز در ساحل و به نفع انحصاري بريتانيا تعيين شده بود و دو قدرت ديگر . اعمال كند
اين وضعيت، كه بخصوص مورد اعتراض . منطقه يعني آلمان و پرتغال از دسترسي به درياچه محروم بودند

ادامه يافت، يعني تا زماني كه بريتانيا، براي صدور مجوز بهرهبرداري مشترك با  1954ال بود، تا سال پرتغ
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دو كشور پرتغال و بريتانيا با انعقاد . جابجايي مرز ميان نياسالند و موزامبيك به وسط درياچه موافقت نمود
 :به شكل زير توافق نمودند 1954نوامبر  18موافقتنامهاي در 

ر درياچه نياسا بطور مستقيم بسوي غرب از نقطهاي كه مرز موزامبيك و تانگانيكا به ساحل درياچه مرز د»
 ميرسد

سپس اين خط را پيگرفته تا نقطه تالقياش با خط موازي . شروع و تا خط مياني آبهاي اين درياچه ادامه دارد
ت ادامه مييابد و مرز جنوبي را روي آن اس 1920مه  6مندرج در يادداشت مورخ  17جغرافيايي كه عالمت 

 .«تشكيل ميدهد

را از موزامبيك ) كه به ماالوي تغيير نام داده و سبب تغيير نام درياچه هم شد(بنابراين در مورد مرزي كه نياسالند 
معهذا برخي جزاير واقع در درياچه مشكالتي را ايجاد . جدا ميكند خط مياني مورد استفاده قرار گرفته است

كه از آن جمله ميتوان از جزيره چيسامولو و جزاير ليكوما و الندو، پاپيا و انگكويو واقع در نزديكي  نمودند،
مه تا  31مسأله حاكميت بر اين جزاير با موافقتنامه منعقده فيمابين پرتغال و بريتانيا در . سواحل درياچه نام برد

 .منطقه نفوذ بريتانيا قرار گرفتند حل گرديد؛ بدين ترتيب كه چيسامولو و ليكوما در 1893ژوئن 

اگر اين جزاير لحاظ ميشدند، خط مياني . بدون توجه به جزاير از خط مياني استفاده كرده است 1954موافقتنامه 
ميبايست از ميان آنها و ساحل شرقي درياچه عبور كند كه اين راه حل بسيار به ضرر پرتغال و بعد موزامبيك 

 :ت بشكلي بديع و به نفع دو طرف بشرح زير حل گرددسرانجام مشكل توانس. بود

دولت بريتانيا همچنين . دولت انگلستان از جمله حق دسترسي بيقيد و شرط به اين جزاير را حفظ خواهد كرد»
حاكميت خود را بر يك منطقه آبي به عرض دو مايل در اطراف هر يك از اين جزاير اعمال مينمايد؛ معذلك 

 .«مايل كمتر است، آبها بطور مساوي فيمابين دو دولت تقسيم ميشوند 4ن ليكوما خشكي از آنجائيكه فاصله ميا

مرزي كه اينچنين فيمابين قدرتهاي استعماري تعيين شده بود هنوز هم فيمابين دولتهاي جانشين يعني ماالوي و 
چنين وضعي در مورد . ندموزامبيك اعتبار دارد و در حال حاضر جزاير چيسالومو و ليكوما از آن ماالوي هست

اين مرز، كه در ساحل قرار گرفته و تانزانيا را از دسترسي به درياچه . مرز ميان ماالوي و تانزانيا نيز حاكم است
تانزانيا خواهان تعيين مرزي براساس خط مياني در . محروم نموده است، بشدت مورد اعتراض اين كشور است

كه براساس يك قاعده حقوق بينالملل عرفي مرز در درياچهها بايد با استفاده تانزانيا معتقد است  .درياچه ميباشد
از خط مياني تعيين شود و بدين ترتيب تحديد حدودي را كه در حال حاضر وجود دارد خالف اين قاعده 
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را ماالوي به سهم خود، مرزهاي مندرج در معاهدات سابق تحديد حدود را مطرح ميكند و نظر تانزانيا . ميداند
 .تا آنجا كه ميدانيم اين اختالف هنوز به يك محكمه بين المللي ارجاع نشده است. رد مينمايد

 درياچههاي امريكاي التين 4-3

 درياچه تيتيكاكا 1-4-3

كيلومتر مربع توسط شبه جزيرة كوپاكانابا، به دو قسمت نابرابر تقسيم شده كه  8100درياچه تيتيكاكا با مساحت 
كينا به يكديگر متصل ميباشند؛ بخش شمالي بطور اخص از درياچه تيتيكاكا تشكيل شده كه از طريق تنگه تي

اولين ). 20نقشه شماره (بيشترين آب را در بر دارد، و قسمت جنوبي از درياچه ويناماركا تشكيل شده است 
وليوي در آن موقع به ب. در دوران دسترسي بوليوي به استقالل باز ميگردد 1826تالش براي تحديد حدود به سال 

آن پيشبيني ميكرد كه پرو بر شهر و سرزمين شبه جزيره كوپا كابانا و  2پرو پيشنهاد معاهدهاي را كرد كه ماده 
همچنين بر درياچه تيتيكاكا در شمال با كليه جزاير موجود در آن قسمت اعمال حاكميت نمايد، بوليوي هم 

كليه جزايرش را براي خود حفظ نمايد، كشتيراني و صيد در آبهاي  معاهده درياچه و نياماركا با براساس همين
معاهده مزبور هرگز الزماالجرا نشد؛ پرو از تصويب آن  .دو درياچه براي هر دو جمهوري آزاد و مشترك باشد

 .خودداري نمود زيرا كه آن معاهده هيچگونه حق دسترسي به درياچه و نياماكارا براي پرو پيشبيني نكرده بود

در الپاز به تصويب  1925ژوئن  2پس يك قرن تنش و اختالفات مرزي ميان دو كشور، سرانجام پروتكلي در 
اين كميسيون صورتجلسه كارهاي خود را . اين پروتكل يك كميسيون مختلط براي تعيين مرز ايجاد نمود. رسيد

مورد  1932فوريه  15كل الپاز در اين صورتجلسه در دومين پروت. به دو كشور ارائه نمود 1929دسامبر  19در 
تعيين ) تيتيكاكا و نياماركا(اين پروتكل خط مياني را بعنوان حد در روي كل درياچه . تأييد طرفين قرار گرفت

نقاط تشكيل دهنده اين خط از طريق روش نجومي . اين خط مياني جزاير نزديك به حد را لحاظ مينمايد. نمود
 .تعيين شدهاند

 ميريم) الگون(درياچه  2-4-3

اسپانيا و پرتقال بر سر ). 21نقشه شماره (اين درياچه مرز كنوني فيمابين برزيل و اروگوئه را تشكيل ميدهد 
اين دو كشور با انعقاد . درياچه ميريم و منطقه آن در دوران استعمار امريكاي التين اختالفات زيادي داشتند

 :رح زير توافق كردندبش 1777معاهده سان ايلدفونسو در اول اكتبر 

بطور كامل و انحصاري متعلق به پرتغال خواهند بود و سرزمين پرتغال از ) به درياچه(كشتيراني و ورود  …
ساحل جنوبي تا جريان آبي توهيم ادامه دارد و سپس از آنجا بشكل خط مستقيم در طول گودال مانگرا تا دريا 
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ال ميريم جهت اولين جريان آبي جنوبي را كه در آنجا به و در خشكي اين خط از ساحل گود: تداوم مييابد
 .گونزالس بسوي پايين متمايل ميشود –مصبش ميريزد پي ميگيرد، و در نزديكي بندر پرتغالي سن 

بنابراين شاهد تعيين حد در ساحل ميباشيم كه ابتدا پرتغال به ضرر اسپانيا و بعد برزيل به ضرر اروگوئه از آن 
منعقده فيمابين برزيل و اروگوئه در ريودو ژانيرو  1851اكتبر  12اين تحديد حدود در معاهده  .بهرهمند ميشوند

احترام به مرزها در زمان دسترسي به استقالل بعنوان مبنا «اين معاهده اصل  2نيز مورد تأييد قرار گرفت؛ ماده 
 .براي حل مشكالت مرزي ميان دو كشور پذيرفته است

برزيل، در اين زمان، براي رعايت حسن همجواري از مصب رودخانه . ادامه دارد 1909اين وضعيت تا سال 
ياگوآرون را با معاهدهاي به اروگوئه واگذار نمود، بخش الگون ميريم واقع فيمابين ساحل غربي و مرز جديد 

ا بصورت مرز ر 3همين ماده . ، بايد بصورت طولي از آبهاي الگون عبور كند1909معاهده  3كه، طبق ماده 
خطي توصيف ميكند كه آبراه قابل كشتيراني را پي ميگيرد، و به همين دليل، نه يك خط مستقيم بلكه يك خط 

اين خط جزاير متعلق به هر يك از دولتهاي ساحلي را دور ميزند؛ اين خط جزيره واقع در . شكسته ميباشد
وي عميقترين آبراه واقع در طرف شرقيترين بخش و دو جزيره كوچك را از آن برزيل كرده، سپس به س

در يك ) خط القعر يا تالوگ(اين يكي از نادرترين مواردي است كه خط قابل كشتيراني . اروگوئه ميرود
 .درياچه بين المللي وجود دارد و مرز هم اين خط را پي ميگيرد

 درياچه تيبرياد: درياچه آسيايي 5-3

نقشه شماره (ار گرفته و بطور كامل در خاك اسرائيل واقع است درياچه تيبرياد، در سرحد سوريه و اسرائيل قر
ترسيم خطي است كه «دو كشور با انعقاد كنوانسيون ترك مخاصمات موافقت كردند كه هدف اصلي آن ). 22

ترتيبات مربوط »معهذا اين كنوانسيون اعالم ميدارد كه . در ماوراي آن نيروهاي مسلح طرفين نبايد جابجا شوند
عيين كننده محل ترك مخاصمات فيمابين نيروهاي مسلح سوريه و اسرائيل و منطقه غيرنظامي نبايد به خط ت

بگونهاي تفسير گردد كه با ترتيبات نهايي مربوط به سرزمين هريك از طرفين متعاهد اين كنوانسيون ارتباطي 
 .«دارد

 .«تنظيم شدهاند. سياسي اين كه مقررات اين كنوانسيون منحصراً براساس مالحظات نظامي و نه«و 

اين خط تحديد حدود كه در ضميمه شماره يك كنوانسيون مشخص شده است، با مرز بين المللي كه براساس 
منعقده فيمابين فرانسه و بريتانيا در مورد مرز ميان مديترانه و اَلهمه ترسيم شده است  1923مارس  7موافقتنامه 
تري ساحل شرقي درياچه تيبرياد كه از دلتاي رود اردن آغاز و تا مرز خطي است به فاصله ده م .تالقي دارد
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بدين ترتيب كل آبهاي درياچه در تحت . مرز از آن نقطه، از ساحل درياچه دور ميشود. پست خ الهاما ادامه دارد
آن  حاكميت اسرائيل باقي ميماند چونكه، آنجايي هم كه مرز در ساحل درياچه امتداد دارد، يك نوار ده متري

 .را از آبها جدا ميكند

بديهي است كه اين وضعيت به ضرر سوريه ميباشد، به همين دليل هم اين كشور فوراً پس از انعقاد كنوانسيون 
سوريه، از لحاظ حقوقي، اين . ترك مخاصمه، و تالش كرد حضور خود را در آبهاي مجاور درياچه تثبيت كند

حق دسترسي به آبهاي مجاور را ) تيبرياد(ت بالفعل ساحلي درياچه مطلب را مطرح ميكند كه، به عنوان يك دول
و خط تحديد حدودي كه در سال  (كه بايد براساس خط تقسيم آب و نه حد ساحلي تحديد حدود شوند(دارد 
اسرائيل از . تصويب شده است مسأله حاكميت و بنابراين مسأله مرز سياسي در درياچه را حل نكرده است 1949

، با تكيه بر مقررات صريح كنوانسيون ترك مخامصه معتقد است كه تصويب خط تحديد حدود و سوي ديگر
اين كه طرفين آن كنوانسيون نميتوانند نيروهاي مسلح خود را در وراي اين خط جابجا نمايند حاكي از آن است 

 .كه حد حاكميت سرزمين مشخص شده است

از يك طرف، سوريه تالش ميكند تا حضور خود را . طرفين است رويه بعدي طرفين انعكاسي از ادعاها و نظرات
در درياچه نشان دهد، و از طرف ديگر، اسرائيل هرگونه تالش همسايه خود را براي انجام اعمالي كه منجر به 

اسرائيل، در عمل، به صيادان سوري اجازه صيد در آبهاي . پيدايش نوعي حاكميت براي ان شود عقيم ميگذارد
احل شمال ـ شرقي درياچه را داده است، اما بشرطي كه آنان مجوزهاي ويژهاي از مقامات اسرائيلي مجاور س

سوريه نيز به سهم خود مدعي است كه، با توجه به تقسيم حاكميت در درياچه، اين مجوزها بايد . دريافت دارند
از امضا اين كنوانسيون رخ  برخوردهايي كه از بعد. بوسيله كميسيون مختلط ترك مخامصه است، صادر شوند

 .دادهاند ثابت ميكنند كه طرفين همچنان بر مواضع خود پافشاري كرده و مسأله الينحل باقيمانده است

 حقوق عرفي در قلمرو تحديد حدود درياچهها 4

 رويه دولتها در قلمرو تحديد حدود درياچهها 1-4

 خط مقسم 1-1-4

قاله مورد بررسي قرار گرفت، دستيابي به دو نتيجه را براي ما ممكن بررسي رويه دولتها، كه در بخش سوم اين م
 .ميكند

روش حد ساحلي، كه نشان از اشتهاي . رويه تقريباً متحد الشكلي در مورد لزوم تقسيم آبها وجود دارد. ²
اين  معهذا، بايد خاطر نشان كنيم كه اگر متروك شدن .قدرتهاي استعماري در آفريقا دارد، متروك شده است
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روش، حداقل در افريقا، در آخرين سالهاي دوران استعمار اعالم گرديد، اما در امريكاي التين، حد ساحلي در 
همچنين بايد خاطرنشان نمود كه . درياچه ميريم تا بعد از دسترسي دو دولت ساحلي به استقالل از ميان نرفت

بلي را پذيرفته و با تصويب قطعنامهاي از سوي دولتهاي آفريقايي تازه استقالل يافته به صراحت مرزهاي ق
 .آن را اعالم نمودند 1964سازمان وحدت افريقا در 

اگر روية بررسي شده در مورد تقسيم آبها ميان دولتهاي ساحلي متحدالشكل ميباشد، برعكس اين رويه در . ²²
د بر حسب درياچهها، شكل ما عمالً نشان داديم كه روشهاي تحديد حدو. خصوص روش تقسيم يكسان نميباشد

مرز گاهي با استفاده از خطوط مستقيم و زماني با بهرهگيري از . آنها، وضعيت جغرافياييشان و غيره متفاوتند
باالخره . حدود نجومي و حتي، برخي اوقات با كاربرد خط القعر درياچه، به فرض وجود آن، تعيين ميشود

اما اين موارد كم . تفاده از روش خط مياني انجام شده استمواردي مشاهده ميشوند كه تحديد حدود با اس
بعالوه، بندرت ميتوان شاهد . هستند، و، همانطور كه گفتيم، روشهاي ديگري هم مورد استفاده قرار گرفتهاند

اضافه كنيم در مواردي هم كه از خط مياني . استفاده از خط مياني براي ترسيم كل مرز در يك درياچه بود
باالخره . شده است، اين خط اغلب، به داليل عملي، يك خط مياني ساده يعني خطي زاويهدار ميباشداستفاده 

به اين مطلب هم اشاره كنيم كه خطوط جانبي كه خط مياني را به سواحل درياچه متصل ميكنند با استفاده از 
خطوط يا خطوط عادي  اين. روش منصف، از نقطهاي كه مرز زميني به ساحل متصل ميشود، ترسيم نميشوند

 .مرسوم بر ساحل هستند يا خطوطي ميباشند كه با استفاده از معيارهاي ديگر ترسيم شدهاند

 .حال بايد به مشكالت ناشي از وجود جزايري براي تحديد حدود درياچهها توجه شود

 )مرزي(وجود جزاير در درياچههاي  2-1-4

رميĤيد اين است كه عدم تعيين دقيق حاكميت بر برخي از جزاير آنچه از بررسي ما ب: مسأله حاكميت بر جزاير .²
زماني كه اس، دبليو بگس تئوري خط مياني را . گاهي مشكالتي براي تحديد حدود درياچهها ايجاد كرده است

 .مطرح ميكرد معتقد بود كه ميتواند مسأله جزاير درياچهاي را بشكل زير حل كند

حدود، بايد از وجود جزايري كه حاكميت بطور دقيق بر آنها مشخص نشده در اولين مرحله از عمليات تحديد 
فقط بايد سواحل درياچه را براي تعيين نقاطي كه خط مياني بايد ميان آنها . يا مورد اعتراض است صرفنظر نمود

با خطي كه با چنين روشي بدست ميĤيد ممكن است برخي جزاير را به دو نيم كند و . ترسيم شود لحاظ نمود
جزيرهاي كه با اين خط برخورد نميكند از آن دولتي است كه اين جزيره در سمت . برخي ديگر برخورد نكند
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جزيرهاي هم كه به دو نيم تقسيم شده است، متعلق به دولتي ميشود كه قسمت بيشتر جزيره . ساحل آن قرار دارد
 .در سمت ساحل آن قرار ميگيرد

دود، يك خط مياني ديگري ترسيم ميشود، در اين حالت نقاطي كه اين در دومين مرحله از عمليات تحديد ح
خط بايد ميان آن ترسيم شود نه فقط در سواحل اصلي درياچه، بلكه همچنين در خود جزاير هم انتخاب ميشوند؛ 

نتيجه كاربرد چنين روشي، كه با خط مرسوم . بدين ترتيب مشكل تعلق اين جزاير به دولتهاي ساحلي حل ميشود
 .در اولين مرحله متفاوت است، حد قطعي درياچه را مشخص مينمايد

نه خط مياني هندسي ايدهĤل او و نه روش ارائه شده براي تعيين حاكميت . تئوري بگس انعكاس چنداني نداشت
وانگهي، اين تئوري حاكميت دولتها را بر . بر جزاير واقع در نزديكي خط مياني، مورد استفاده قرار نگرفتند

ما با بررسي رويه قراردادي، . يرهاي كه خط مياني آن را به دو قسمت برابر تقسيم ميكند مشخص نمينمايدجز
ديديم كه دولتها در عمل ترجيح ميدهند كه مسأله حاكميت در جزاير درياچهاي را قبل از تحديد حدود 

 .درياچهها حل كنند

دولتها، پس از حل مسأله حاكميت  :تحديد حدود مسأله موقعيت جغرافيايي جزاير درياچهاي نسبت به خط .²²
فرض كنيم كه، براي . بر جزاير واقع در درياچهها، مجبورند در مورد يك روش تحديد حقوق توافق نمايند

مثال، آنها روش خط مياني يا روش خط مياني ساده، متشكل از خطوط مستقيمي كه مجموعه آنها اثر اصالحي 
در اين حالت ممكن است جزاير واقع در درياچهها، مجبورند در مورد يك . تخاب كنندبر تقسيم آبها دارند، را ان

فرض كنيم كه، براي مثال، آنها روش خط مياني يا روش خط مياني ساده، . روش تحديد حدود توافق نمايند
اين حالت در . متشكل از خطوط مستقيمي كه مجموعه آنها اثر اصالحي بر تقسيم آبها دارند، را انتخاب كنند

ممكن است جزاير واقع در درياچهمشكالتي ايجاد كنند؛ چونكه خط فرضي، به محض اين كه ترسيم شود، 
ميتواند اين جزاير را به دو نيم كند، در اين وضعيت دولت صاحب جزاير، بخشي از سرزمين خود را از دست 

اي وضعيت درياچه چاد، دولتها هميشه از اما بررسي تحيد حدودهاي قراردادي به ما آموخت كه، به استثن. ميدهد
از بارزترين نمونههاي انحراف خط تحديد حدود براي . قبول خطي كه جزاير را به دو نيم كند اجتناب كردهاند

 .دور زدن جزاير، مرزهاي واقع در درياچههاي ويكتوريا و كيوو ميباشند

» ب«در نزديكي ساحل دولت  «الف«دولت  مسأله زماني پيچيدهتر ميشود كه يك يا چندين جزيره متعلق به
در اين حالت روش خط مياني با توجه به جزاير منجر به خطي ميشود كه به مقدار زيادي از مسير . واقع شوند

نقشه شماره (اين دولت را متضرر ميكند » ب«اصلي خود منحرف شده، و با عبور از ميان جزاير و ساحل دولت 
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فيمابين پرتغال و  1954نوامبر  18هاالوي مشاهده ميشد كه با انعقاد كنوانسيوني در چنين زياني در درياچه ). 23
طرفين متعاهد با ترسيم خط مياني بدون توجه به جزاير . بريتانيا در مورد تحديد حدود اين درياچه جبران گرديد

اين جزاير داراي يك منطقه بريتانيايي واقع در نزديكي ساحل پرتغال توافق كردند، مشروط بر اين كه هر يك از 
بدين . به عالوه، بريتانيا حق دسترسي بيشتري را به دو جزيره بدست آورد. آبي به عرض دو مايل دريايي باشند

 .ترتيب، دو جزيره بريتانيايي در بخش پرتغالي درياچه قرار گرفته است

مشكل تحديد حدود درياچهاي مالحظات پيشين امكان اين نتيجهگيري را ميدهد كه دولتهاي ساحلي كه با 
مواجهند و اين تحديد حدود با وجود جزاير پيچيده شده است هميشه، به استثناي يك مورد، از خطوطي كه 

خطوط )دولتها هميشه تالش كردهاند كه با تغيير مسير اين خطوط . جزاير را به دو نيم كنند اجتناب كردهاند
منظور (مورد جزايري كه در طرف ديگر خط مياني قرار ميگيرند  در. ، آنها جزاير را دور بزنند)تحديد حدود

 جزايري

، فقط يك )است كه متعلق به يك دولت ساحلي بوده و در نزديكي سواحل دولت سواحلي ديگر قرار ميگيرند
در ساير موارد خط تحديد حدود . وجود داشته است كه متعلق به دولت ديگري ميباشد) درياچه هاالوي(مورد 
 .منحرف شده است كه جزيره متعلق به يك دولت در سمت همان دولت قرار ميگيرد بشكلي

 اعتقاد به الزامي بودن2-4

 )دومين عنصر تشكيل دهنده عرف(

ما عملكرد قراردادي دولتها را، كه تنها رويه موجود در قلمرو تحديد حدود درياچهاي است مطالعه كرديم و 
توان از آن استخراج كرد اصل نوعي تقسيم آبهاي درياچهاي فيمابين مشاهده نموديم كه تنها اصل كلي كه ب

در عوض، ما مجبور شديم فكر مربوط به وجود يك رويه مستمر و متحدالشكل در مورد . دولتهاي ساحلي است
روش تقسيم را كنار بگذاريم و بخصوص اين فكر را كه اين تقسيم بايد براساس اصل خط مياني يا خط منصف 

تنها مسألهاي كه براي بررسي ما باقي ميماند اين است كه آيا اين رويه تقريباً يكسان تقسيم آبها به . دانجام شو
معناي آن است كه يك قاعده عرفي از پيش موجود دولتهاي ساحلي را مكلف به انعقاد معاهداتي در مورد 

ود وجود داشته، رفته رفته با يك تقسيم آبها كرده است يا اينكه اين رويه، كه ابتدا در معاهدات تحديد حد
اعتقاد به الزامي بودن همراه شده و در نتيجه دو عنصر الزم براي تشخيص يك قاعده عرفي را ايجاد كردهاند 

 كه دولتها را مكلف به برقراري يك حد آبي ميكند؟

 آيا رويه قراردادي دليلي بر وجود يك عرف از پيش موجود ميباشد؟ -1-2-4
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عقد كننده معاهدات تحديد حدود درياچهاي، همان گونه كه ديوان بين المللي دادگستري در اگر دولتهاي من
بدين شكل عمل كردهاند زيرا از لحاظ حقوقي خود را »قضيه تحديد حدود فالت قاره درياي شمال ميگويد 
يك قاعده پس از اين معاهدات در واقع چيزي جز اجراي » مكلف به اجراي يك قاعده حقوق عرف ميدانستند

معهذا، ما فكر نميكنيم كه چنين وضعي در مورد معاهداتي كه در فوق مورد . عرفي از پيش موجود نيستند
از جمله درياچههاي بزرگ شمال امريكا ـ (اگر در مورد برخي از درياچهها . بررسي قرار گرفتند صادق باشد

امريكا ـ برخي درياچههاي اروپايي  برخي درياچههاياروپايي بخصوص سوييسي و معدودي درياچههاي بزرگ
فكر تقسيم آبها به معاهدات مرزي قديمي باز ميگردد، ) بخصوص سوييسي و معدودي درياچههاي آفريقايي

برعكس، آب ديگر درياچهها موضوع اختالفات شديدي فيمابين دولتهاي ساحلي بوده است كه هر يك از آنها 
آن جمله است اكثريت درياچههاي افريقايي، درياچههاي بالكان،  از(ميخواستند كل آبها را از آن خود كنند 

درياچههاي امريكاي التين و حتّي درياچههاي بزرگ امريكاي شمالي كه كليه آنها در ابتدا مورد ادعاي بريتانيا 
بخصوص (سرانجام بعد از مذاكرات مفصل و گاهي به كمك ظرافتهاي ديپلماتيك و مبادالت سرزميني ). بودند
است كه آب درياچهها فيمابين دولتهاي ساحلي تقسيم شد؛ در واقع بيشتر ضرورتهاي سياسي و ) افريقا در

 .اقتصادي باعث شدند كه دولتهاي ساحلي آب درياچهها را فيمابين خود تقسيم كنند

 آيا رويه قراردادي تأثيري در شكلگيري يك قاعده عرفي داشته است؟ -2-2-4

يم كه يك قاعده عرفي به ميزاني كه رويه قراردادي تكرار ميشود شكل ميگيرد، ما، در عوض، بر اين باور
 چونكه

. دولتها معاهدات از پيش موجود را همچون الگو انتخاب و به عنوان سوابقي به نفع نظريه تقسيم آبها اجرا ميكنند
ه تعيين حد آبي يك روية البته ممكن است اشكالي به اين مسأله وارد باشد و آن اين كه اگرچه روية مربوط ب

آن، به عنوان عنصر معنوي ضروري براي تشكيل » «اعتقاد به الزامي بودن«مستمر و متحدالشكل است اما دليلي بر 
ميتوان اضافه كرد كه رويه ديوان دائمي دادگستري بين المللي و ديوان بين المللي . يك عرف، وجود ندارد

ما براي رد اين داليل همراه با . در مورد عنصر معنوي عرف است دادگستري حاكي از سختگيري اين دو ركن
 :شارل دو و يشر ميگوييم كه

عملكرد قضايي در جهت نشان دادن اين امر است كه گاهي درمورد اثبات وجود عنصر معنوي عرف اغراق »
يكند مگر در مورد آنچه كه واقعيت دارد اين است كه عملكرد قضايي صراحتاً به عنصر معنوي اشاره نم. ميشود

برعكس، زماني كه شكي در مورد وجود عنصر مادي در ميان . وجود عنصر مادي ترديد وجود داشته باشد
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نيست، ديوان وجود عنصر معنوي را از آن نتيجه ميگيرد، يك روية منسجم به لحاظ استمرار اجرايش در زمان 
 .«به يك قاعده حقوقي تبديل ميشود

درياچههاي مرزي روية مربوط به تعيين حد آبي بقدري روشن، متحدالشكل و مستمر بنظر ميرسد كه در مورد 
 .است كه بررسي دقيق در مورد وجود عنصر معنوي را بيهوده مينمايد

 دكترين 3-4

ما از ميان نقطه نظرات كليه كساني كه در مورد تحديد حدود درياچههاي كار كردهاند اجتناب ميكنيم و فقط به 
بطور كلي، نظر قاطعي كه اكثر : همانطور كه ايدواتل ميگويد.مهمترين آنها اكتفا مينماييم بيان برخي از

فوشي، .تقريرات پ. حقوقدانان دائر بر تقسيم آب درياچه ميان دو يا چند دولت ارائه نمودهاند شگفتĤور است
ن امر مناسب است كه معذلك يادآوري اي. روسو هم در همين جهت ميباشند.گوگنهايم و ش. جي ـ بلونچي، پ

در زماني مطالب خود را به رشته تحرير درآورده بودند كه تعداد ) واتل، بلونچي(قديميترين اين نويسندگان 
اندكي از درياچهها تحديد حدود شده بودند و ساير نويسندگان فوق هم بطور خاص مسأله تحديد حدود 

 .دقيق مورد مطالعه و بررسي قرار ندادهانددرياچهها و باالخص رويه دولتها در اين مورد را بطور 

نوشته » درياچههاي ـ مرزي»پونداون كه اخيراً كتابي تحت عنوان . در عوض چنين وضعي در مورد آقاي پ
اين نويسنده در جستجوي ايجاد مشابهتي ميان تحديد حدود رودخانهها و درياچههاي بين . است، صدق نميكند

كه تفكيك ميان رودخانههاي مجاور و پيدرپي را به مورد درياچه ها نيز المللي است؛ بخصوص تالش ميكند 
رودخانههاي مجاور به رودخانههايي اطالق ميشوند كه ميان دو دولت با ساحل مقابل يكديگر واقع . تسرّي دهد

در اين حالت حد بوسيله خط مياني رودخانه يا، اگر اين رودخانه قابل كشتيراني باشد، توسط . ميباشند
. رودخانههاي پيدرپي جريانهاي آبي هستند كه از سرزمين چندين دولت عبور ميكنند. خطالقعرش، تعيين ميشود

در اين حالت حد بوسيله خط مستقيمي كه دو نقطه از مرز زميني در ساحل رودخانه را به يكديگر متصل ميكند 
 )ديده ميشود 24نقشه شماره (تعيين ميشود 

 :جاور ميداند كهپونداون درياچههايي را م

بيشتر به رودخانهها شباهت داند تا به درياها؛ و آن به لحاظ موازي بودن سواحلشان است كه بيشترين طولشان »
 .روي مرز دولتهاي ساحلي قرار ميگيرد كه حد اصلي آن را تشكيل ميدهد در

مانيكه بيش از دو دولت او معتقد است كه در چنين درياچههايي مرز هميشه با خط مياني خلط ميشود و ، ز
ساحلي وجود داشته باشد، آبها به تناسب ميان آنها تقسيم ميشود، اين تناسب هم با توجه به طول ساحل متعلق به 
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شكلشان با شكل درياچههاي مجاور «محسوب ميشوند كه » پيدرپي«درياچههايي . هر دولت ساحلي تعيين ميشود
پونداون نتيجه ميگيرد كه در . ولت ديگر در جهت عرض تعيين ميشوديكي است اما مرز در آنها از دولتي به د

اين حالت حد بسيار ساده بخشي از مرز خشكي است و آن عبارت از خط مستقيم سادهاي است كه دو نقطه مرز 
 .خشكي در سواحل درياچه را به يكديگر متصل ميكند

از درياچهاي به ) جغرافيايي(اما اين شكل . يكندپونداون نظريه خود را بر شكل جغرافيايي درياچهها استوار م
براي مثال، واضح . درياچة ديگر آن قدر متغير است كه نميتوان كليه درياچهها را در اين يا آن گروه جاي داد

. لحاظ شوند» درياچههاي مجاور«است كه درياچههاي تانگانيكا و لمان ميتوانند نسبت به دولتهاي ساحلي خود 
قرار گيرد، اما آيا » درياچههاي پيدرپي«است كه بخش شرقي درياچه لوگانو ميتواند در گروه همچنين بديهي 

اين چنين وضعي، براي مثال، در مورد درياچههاي ويكتوريا، تيتيكاكا، اسكوتاري، هورون، دبوآ و غيره هم 
، در ادامه مطالب خود پونداون .وجود دارد؟شكل آنها بيشتر گرد بوده و هر گونه طبقهبندي را بهم ميريزد

درياچههاي «بوسيله خط مياني ترسيم ميشود در حاليكه در  «درياچههاي مجاور«استدالل ميكند كه حد در 
خط مستقيمي است كه محل تالقي دو ) در درياچه(مرز ادامه مرز خشكي است؛ به اين ترتيب كه مرز » پيدرپي

اما، اگرچه اين مطلب صحيح است كه حد در . ل ميكندنقطه مرزي خشكي با سواحل درياچه را به يكديگر متص
پونداون . اغلب خط آب است، اما هميشه به شكل خط مياني دقيق هندسي نيست» كشيده«درياچههاي به شكل 

اما حد در درياچة  .مورد درياچه ماژور را مطرح ميكند» درياچههاي پي درپي«براي اثبات نظريه خود در مورد 
يم سادهاي نيست كه محل تالقي دو نقطه مرز خشكي در سواحل درياچه را به يكديگر ماژور يك خط مستق

متصل ميكند؛ برعكس، بخش مركزي حد درياچه ماژور يك خط مياني ميباشد كه توسط دو خط جانبي به 
محل تالقي دو نقطه مرز خشكي در سواحل درياچه متصل شده است؛ اين دو خط جانبي هم براساس روش 

بنظر ما اين مالحظات ثابت ميكند كه استفاده از حقوق رودخانهاي در مورد تفكيك . يم نشدهاندمنصف ترس
شكل جغرافيايي . و تسرّي آن به حقوق درياچهاي تا چه حد خطرناك است» پيدرپي«و » مجاور«جريانهاي آبي 

ما معتقديم كه  .اقاعدهتر استرودخانهها از شكل درياچهها كه ميتوانند اشكال مختلفي داشته باشند، منظمتر و ب
هر درياچه ويژگي جغرافيايي يا ژئومورفولوژيكي خود را دارد، و اين باعث ميشود كه پيشنهاد پونداون در مورد 

  .تقسيمبندي درياچهها و عموميت دادن آن به هيچوجه قابل توجيه نباشد
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 نتايج 4-4

ر، اين چنين نتيجهگيري كنيم كه اصل تقسيم آبها و حد ما معتقديم كه بتوانيم در پايان اين بخش از مقاله حاض
آبي، و نه اصل حد ساحلي، قاعدة عرفي شده است و براي دولتهاي ساحلي كه قصد انعقاد معاهدة تحديد حدود 

اين قاعده به هيچ وجه ويژگي يك قاعده آمره را ندارد، و . يك درياچه بين المللي را داند الزماالجرا است
ع طبيعتاً ميتوانند آن را بوسيله يك قاعده قراردادي مرعي ندارند، و براي مثال، حد ساحلي را دولتهاي ذينف
 .انتخاب نمايند

قاعده تقسيم آبها فقط در مواردي اعتبار دارد كه دولتهايي كه ميخواهند بوسيله قرارداد تحديد حدود كنند در 
اعده تقسيم قاعدهاي است كه بوسيله دادگاه بين بدين ترتيب ق. مورد روش تحديد حدود توافق نداشته باشند

 .المللي مسؤول رسيدگي به يك اختالف تحديد حدود درياچهاي اجرا شود

تقسيم ) عرفي(بنظر ميرسد حد ساحلي كه براي درياچه ماالوي لحاظ شده است نوعي تخلف قراردادي از قاعده 
و حتي كمتر از آن با توسل به ) تقسيم آبها(به قاعده  لذا به هيچ وجه امكانپذير نيست كه با استناد. آبها باشد

بنابراين . قاعده خط مياني، بتوان از ماالوي خواست كه از بخشي از آبهاي درياچه به نفع تانزانيا صرفنظر نمايد
تحديد حدود قراردادي كه توسط قدرتهاي استعماري انجام شده است بايد در يك چارچوب كليتر كه همانا 

اما، همانگونه كه . زهاي استعماري از سوي دولتهاي جديداالستقالالست مورد بررسي قرار گيردمر» قبول«
اين بدان معناست كه . مالحظه كرديم، دولتهاي آفريقايي علياالصول مرزهاي قديمي استعماري را پذيرفتهاند

دوستانه ميان دو  تحديد حدود فعلي درياچه ماالوي چندان منصفانه نيست و حفظ حسن همجواري و روابط
دولت ساحلي ايجاب ميكند كه با انعقاد معاهدهاي ميان ماالوي و تانزانيا مرز از حد ساحلي به خط تقسيم آبها 

 .تغيير نمايد

 درياچههايي كه با معاهده تحديد حدود نشدهاند

 درياي خزر 1-5

ابين ايران و روسيه و سپس ايران و كيلومتر مربع تا بحال موضوع چند معاهده منعقده فيم 371000درياي خزر با 
معاهده گلستان . اتحاد جماهير شوروي سابق قرار گرفته است بدون آن كه بطور كامل تحديد حدود شود

كشتيهاي تجاري »خود اشعار ميدارد  5در ماده  1813اكتبر  12در ) تزاري(منعقده فيمابين ايران و روسيه 
كليه آبها و سواحل درياي خزر برخوردار مي باشند در مورد  روسي، مانند گذشته، از حق دريانوردي در

و در كليه زمانها، فقط كشتيهاي روسي حق . كشتيهاي جنگي، همچون قبل از جنگ، و همچنين در زمان صلح
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دريانوردي در درياي خزر را دارند و اين حق انحصاري است و هيچ كشتي جنگي به استثناي كشتيهاي جنگي 
فوريه  22معاهده صلح تركمانچاي مورخ  8اين مقررات در ماده .ي در درياي خزر را ندارندروسي حق دريانورد

 .، كه جانشين معاهده گلستان گرديد، گنجانده شد1828

است كه جمهوري سوسياليستي فدراتيو شوروي حق برابري كشتيراني در  1917تنها بعد از وقوع انقالب اكتبر 
 26معاهده مودت منعقده فيمابين ايران و شوروي در . به رسميت شناخت )ايران(درياي خزر را براي پارس 

طرفين معتظمين متعاهدين از حق مساوي در دريانوردي آزاد و در درياي خزر در «اشعار ميدارد  1921فوريه 
 .«تحت پرچم خود از تاريخ امضاي معاهده حاضر بهرهمند ميشوند

فيمابين كشتيهاي تجاري و جنگي قائل نميشود پس حق آزادي هيچ گونه تفكيكي  1921از آنجا كه معاهده 
 .كشتيراني شامل كشتيهاي جنگي ايران هم ميشود

فيمابين ايران و اتحاد جماهير شوروي منعقد شده  1940معاهدة ديگري تحت عنوان بحر پيمايي و بازرگاني در [
مايلي انحصاري  10اي يك منطقه اين معاهده هر يك از دولتهاي ساحلي دار 12ماده  4است و طبق بند 
 .]اين معاهده وضعيت بخشهاي ديگر را بصراحت مشخص نكرده است. ماهيگيري ميباشند

آنچه مسلم است اين كه تا بحال معاهدهاي در جهت تقسيم درياي خزر به مناطق تحت حاكميت دولتهاي 
برميايد بهرهبرداري مشترك از اين ) 1940و همچنين معاهده ( 1921ساحلي منعقد نشده است و آنچه از معاهده 

 .درياچه توسط دولتهاي ساحلي است

 درياچه كنستانس 2-5

 وضعيت فعلي اختالفات دولتهاي ساحلي درياچه كنستانس 1-2-5

درياچه كنستانس كه توسط رودخانه راين با سرچشمه گرفتن از كوه آلپ تغذيه ميشود فيمابين اتريش، آلمان و 
 كيلو متر مربع از سه بخش تشكيل شده است؛ 539ن درياچه با اي. سوييس قرار دارد

اوبرلينژرزي؛ اين بخش بازوي درياچه بوده كه كامالً محاط در خاك آلمان است و به اين لحاظ تحت . ة
 .حاكميت اين كشور ميباشد

طريق انعقاد  اين بخش از درياچه مابين سرزمين سوييس و آلمان قرار گرفته است و از: درياچه انفرييور. ةة
تحديد حدود اين بخش به سال . كنوانسيوني با استفاده از روش خط مياني فيمابين آن دو كشور تقسيم شده است

باز ميگردد، يعني زماني كه كانتونهاي حاكم در سوييس در تورگوي و اوك كنستانس توافق كرده بودند  1554
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اين تحديد حدود در . »د متعلق به كنفدرهها باشدقسمت چپ درياچه انفرييور از لحاظ حقوقي ميتوان«كه 
 .مورد تأييد و تدفيق قرار گرفت 1854اكتبر  20ـ  31كنوانيون منعقده فيمابين سوييس گراند ـ دوشه دوباد در 

درياچه سوپرييور بزرگترين بخش درياچه است كه فيمابين سوييس آلمان و اتريش قرار : درياچه سوپرييور. ةةة
بخش بجز قسمت قيفي شكل كنستانس كه مقابل شهر كنستانس قرار دارد، هيچگونه تحديد حدود  در اين. دارد

در مورد  1828آوريل  28با كنوانسيون منعقده فيمابين سوييس و گراند ـ دوشه دوباد در . قراردادي وجود ندارد
كنستانس را با استفاده از  تنظيم مرز در نزديكي كنستانس، دو دولت در واقع توافق كردند كه قسمت قيفي شكل

 21اين تحديد حدود در كنوانسيون منعقده فيمابين سوييس و رايش آلمان در  .روش خط مياني تقسيم كنند
در خصوص جابجايي مرز ميان كانتون تورگوي و منطقه شهر كنستانس مورد تأييد و تدقيق قرار  1938سپتامبر 
 .گرفت

 :أله حاكميت سرزميني بر درياچه سوپرييورموضع دولتهاي ساحلي در مورد مس 2-2-5

سوييس در اين مورد از ديرباز و بطور دائم اعالم كرده است كه حاكميت سرزميني آن كشور تا وسط درياچه 
سوييس اميدوار است كه اين بخش از درياچه كنستانس بطور قراردادي يا براساس روش . سوپرييور ادامه دارد

 .ور قسمت قيفي شكل كنستانس يا طبق روش خط مباني تحديد حدود شودبكار رفته در درياچه انفريي

چونكه آلمان، بعد از . آلمان، با اتخاذ موضعي نرمتر نسبت به سوييس، متمايل به استفاده از همين روش است
سوييس، بيشترين بخش سواحل درياچه را در اختيار دارد و لذا تحديد حدود براساس روش خط مياني به نفعش 

 .باشدمي

شكل ساحل . در عوض، بخشي از ساحل درياچه كه به اتريش تعلق دارد، بسيار محدود و بعالوه مقرر مي باشد
اتريش در اين درياچه يادآور شكل ساحل آلمان در مقابل سواحل دانمارك و هلند در قضيه تحديد حدود 

 فالت

مسأله تحديد حدود فالت قاره ميان سه دولت  به ياد ميĤوريم كه اين قضيه مربوط به. قارة درياي شمال ميباشد
نتيجهاي كه از اعمال روش خط منصف در اين قضيه بدست آمد توسط ديوان بين المللي . طرف اختالف بود

 .دادگستري بدين شكل توضيح داده شده است

ز ساحل قطع زمانيكه دو خط منصف از يك ساحل بسيار مقعر ترسيم شوند، الزاماّ يكديگر را در فاصلة كمي ا»
بشكل مثلثي است كه رأس آن بسوي پهنه . ميكنند؛ بنابراين منطقه فالت قارههاي كه بدين ترتيب بدست ميĤيد
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را از داشتن مناطق فالت قاره ) آلمان(دريا قرار دارد، اين حالت، همانگونه كه آلمان مدعي است، دولت ساحلي 
 .واقع در خارج از اين مثلث محروم ميكند

» پهنه دريا«و بجاي كلمه  «آبهاي درياچهاي«اصطالح » فالت قاره«بجاي اصطالح ) عبارت فوق( اگر ما در
را قرار دهيم خواهيم فهميد كه چرا اتريش هميشه از پذيرش تحديد حدود براساس روش » مركز درياچه«كلمه 

يل ميدهد كه هر دولت و معتقد است كه آب درياچه سوپرييور يك كندومينوم را تشك. خط مياني سر باز ميزند
 :برداشت جديدي از اين نظريه اين است كه. ساحلي حاكميت خود را در تمام گسترة آبها اعمال ميكند

متري ادامه دارد حاكميت انحصاري  25كشورهاي ساحلي تا منطقهاي از درياچه، كه از سواحل شروع و تا عمق 
 .اشددارند، و بقيه درياچه سوپرييور تحت حاكميت مشترك ميب

متر براي تعيين حد خارجي فالت قاره است  200اين نظريه كه الهام گرفته از حقوق دريا و بويژه معيار عمق 
 .بشدت از سوي سوييس رد ميشود

وجود » عرف محلي«مواضع متضادي كه تشريح شد بما اجازه بيان اين مطلب را ميدهند كه در هر صورت هيچ 
 .ند كه حاكميت خود را در وراي خط مياني درياچه گسترش ندهندندارد كه دولتهاي ساحلي را مكلف ك

اتريش، در واقع، هرگز وجود چنين عرفي را نپذيرفته است،؛ در طول اين مقاله توانستيم اين مسأله را احراز كنيم 
كه نميتوان وجود يك عرف عام را، كه طبق آن در صورت عدم وجود مرز قراردادي خط مياني مرز خواهد 

به عالوه آقاي جيـ ريوا، در مقاله خود در مورد درياچه كنستانس، كه كم و بيش موضع رسمي  .اثبات كردبود، 
دولت سوييس را بيان ميكند، از صحبت در مورد وجود يك قاعده عرفي الزماالجرا براي اتريش اجتناب 

خود به تاريخ درياچه كنستانس و  او به انتقاد از نظريه كندومينيوم بسنده ميكند، و سپس با محدود كردن. ميكند
او در اين مورد به اين نتيجه ميرسد كه تقسيم آبها . رويه قضايي داخلي، مواضع سوييس و آلمان را بيان ميكند
و اعالم ميكند كه وضعيت فعلي درياچه سوپرييور . براساس روش خط مياني ممكن است بهترين راهحل باشد

لتها متمايل به تعريف دقيق مرزهاي خود ميباشند براي اين كه بطور يك وضعيت متروكي شده است چونكه دو
آقاي ريوا، سرانجام . مشخص حدود حاكميت ملي خود را براي بهرهبرداري بهتر از منابع طبيعي تعيين نماتيند

 .پيشنهاد ميكند كه مذاكرات براي دستيابي به يك تحديد حدود قراردادي آغاز شود

اين نظريه توسط . ي دكترين و رويه قضايي داخلي دولتهاي ساحلي نيز رد شده استنظريه كندومينيوم از سو
دائر » عرف محلي«بنابراين امتيازي براي وجود . سوييس و كمي ضعيفتر از طرف آلمان مردود اعالم شده است

 .بر شناخت يك حاكميت مشترك براي دولتهاي ساحلي بر آبهاي درياچه متصور نيست
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 رح اين سؤال براي ما ميشود كه، با توجه به عدم وجود راه حل قراردادي، درياچه كنستانساين وضعيت سبب ط

چه وضعيت حقوقي دارد؟ اگر روش خط مياني به علت مخالفت اتريش براي آن كشور الزماالجرا نيست، پس 
كه آن كشور بطور قاعده كندومينيوم پيشنهادي اتريش نيز، به همان دليل، براي سوييس الزماالجرا نيست چون 

» كارآيي«ما به سهم خود، معتقديم كه راه حل مشكل باي در اصل . دائم با چنين قاعدهاي مخالفت كرده است
اين . در حقوق بينالملل عمومي و بطور خاص در اصل كارآيي سرزميني نظم حقوقي دولتي جستجو شود

اشتن حاكميت ميكند، فعاليتهايي بكند كه كارآيي زماني وجود دارد كه يك دولت، روي سرزميني كه ادعاي د
فقط حاكم سرزميني ميتواند انجام دهد، بشرط آنكه انجام اين فعاليتها مستمر و مسالمتĤميز باشد، به گونهاي كه 

در يك چنين فضايي است كه ديوان دائمي دادگستري . ماكس هوبر در قضيه جزيره پالماس به آن اشارن ميكند
 :ميگويد كه» وضعيت حقوقي گروئنلند شرقي«خود در قضيه  1933آوريل  5رخ بين المللي در رأي مو

فرصت مناسبي است كه به اين نكته اشاره شود كه ادعاي حاكميت مبتني بر اجراي مستمر قدرت و نه مبتني بر »
كه : ودبرخي از اسناد يا عناوين، همچون يك معاهده انتقال، زماني قابل قبول است كه وجود دو عنصر ثابت ش

 .«حاكم و ديگري تجلي يا اجراي مؤثر اين قدرت ميباشد) قدرت(يكي ميل و اراده به عمل كردن 

اعمال كنيم به اين نتيجه ميرسيم كه اگر ) درياچه كنستانس(اگر ما اين نظر كلي را در مورد مشكل خاص خود 
ثابت كند كه صالحيتهاي دولتي  دولتي ساحلي مدعي اعمال حاكميت بر بخشي از درياچه كنستانس باشد، بايد

بنابراين ما معتقديم كه حاكميت هر يك از . سرزميني خود را بطور مؤثر بر آن بخش مورد ادعا اعمال ميكند
دولتهاي ساحلي تا آن خط فرضي پيش ميرود كه در وراي آن خط آن دولت اجراي مؤثر اختيارات خود را 

 .ياني درياچه يكي شده يا نشوداين خط فرضي ميتواند با خط م. متوقف ميكند

 گيري نتيجه 6

 :نتايج اين مقاله ميتوانند در سه نكته خالصه شوند

دولتهاي ساحلي درياچههاي بين المللي ، كه تا بحال مبادرت به تحديد حدود آنها نمودهاند، اين كار را از طريق 
) مرز در آب(، به استثناي يك مورد، حد آبي اين موافقتنامههاي تحديد حدود. انعقاد و موافقتنامه انجام دادهاند

اين هماهنگي اسناد قراردادي ما را به اين نتيجه ميرساند كه يك قاعده عرفي در اين راستا شكل . را پذيرفتهاند
طبق اين قاعده، خط تقسيم بايد يك حد آبي باشد، معذلك اين قاعده، بدون اين كه يك قاعده . گرفته است

در اين حالت . از طريق انعقاد يك كنوانسيون، كه حد ساحلي را ميپذيرد، كنار گذاشته شود آمره باشد، ميتواند
 .راهحل انتخابي فقط به نفع يكي از دولتهاي ساحلي خواهد بود
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. در عوض، روش تقسيم خود به هيچ وجه موضوع يك قاعده عرفي نيست و به انتخاب دولتها گذاشته شده است
خط مياني، . تهاست كه، پس از مذاكرات، در مورد يك خط تقسيم توافق مي كنندروش تقسيم در اختيار دول

 .كه امتيازاتي هم دارد، اعتبار عرفي نداشته و اغلب كنار گذاشته شده است

در صورت عدم موافقتنامهخاص، حاكميت هر دولت ساحلي تا نقطهاي ادامه دارد كه در وراي آن اين دولت 
 .خود را متوقف ميكند اجراي مؤثر اختيارات عمومي

 :پاورقي

 .مسائلي كه سبب اختالف دولتهاي ساحلي درياچه كنستانس شدهاند بعد مورد بررسي قرار ميگيرند-1

 .رش-2

La grande ecyclopédie (paris), t. 21, p. 704 anisi. Que encyclopédia universalis (Paris, 1968), 
Vol.9, p. 1027. 

 . رش -3

P. Fauchille, Traité de droit international Public, 8e éd (paris, A. 
Rousseau, 1925), t. I., 2e partie, p. 409. 

 .خواه سرچشمه آنان شط يا رودخانه، يا يخچال يا باران باشد -4

 . رش -5

G.Gidel, Le droit international Public de la mer (paris: Sirey, 1932-1934), T.II, P. 10 ر بودن شو
در هر حال، ابهامي در . يا نبودن آبها نيز يكي از معيارهايي است كه باعث ميشود به آنها عنوان دريا داد يا نداد

 .مورد ناميده اين نوع آبها، كه از لحاظ جغرافيايي داخلي هستند، وجود دارد

 .رش-6

P. Pondaven ”Les Lacs – frontières (Paris: ED. .A.Pedone, 1972), p. 12., même Gidel, op, cit, 
T. I, p.40. اين معيار فيزيكي نميتواند به عنوان معيار منحصر به فرد از سوي حقوقدانان لحاظ : ژيدل ميپذيرد كه

درياي مرده، درياي خزر، درياچه بزرگ نمك نمي توانند، عليرغم ماهيت آبهاي خود، تابع حقوق دريا : شود
 باشند

 Pondaven, op. cit. P. 13; Gidel, op, cit, T. I, p. 41 .رش-7

بدين ترتيب درياي خزر، درياي آرال، درياي آزوف، درياي مرده، تابع حقوق بينالملل دريا نيستند بلكه به  -8
يا تابع قواعد كنوانسيونهاي منعقده فيمابين ) مانند درياي آرال و آزوف)عنوان بخشي از آبهاي داخلي ميباشند 

 .(درياي خزر(تند مانند دولتهاي ساحلي هس
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 .G. Gidel, op, cit, T. I, p.40 .رش-9

ژيدل معتقد است براي اين كه آبراه موجود ميان مناطق آبي شور بتواند بخشي از درياها تلقي شده و تابع حقوق 
 .باشد …باشد بايد يك آبراه آزاد و طبيعي ) يي(بينالملل دريا 

و حتي درياي مديترانه بدون شك دريا تلقي شده و درياچه نميباشند و  بنابراين درياي بالتيك، درياي سياه-10
-Pondaven, op. cit. pp. 12 .ميگويند رش» نيمه بسته«تابع اين گروه ميباشند كه گاهي اوقات به آنها درياهاي 

13. 
ه توسط ، ك1980اوت  27مورخ  (متن مذاكرهاي(پيشنويس كنوانسيون حقوق درياها  122تعريف زير در ماده 

دريا بسته يا نيمه «به مناطقي . سومين كنفرانس ملل متحد در مورد حقوق درياها تهيه شده است، درج شده است
بوسيله يك گذرگاه «اطالق ميشود كه » بسته يا خليج يا حوضه آبي يا يك درياي واقع بين دو يا چند دولت

ن درياي سرزميني و مناطق اقتصادي انحصاري دو باريك به درياي آزاد راه دارد و بطور كامل يا قسمت اعظم آ
 .«يا چند دولت ساحلي را تشكيل بدهند

و درياي » درياي بسته»تجزيه و تحليل اين تعريف كه اصطالحات Doc. A/CONF 62/W p.10 /Rev 3 .رش
زماني تهيه شده الزم به يادآوري است كه اين مقاله در ) .را با هم خلط ميكندموضوع اين مقاله نيست» نيمه بسته«

 .(مترجم. به تصويب نرسيده بود 1982دسامبر  10است كه هنوز كنوانسيون حقوق درياها در 

يك پهنه آبي است كه در سواحل پست درياهاي كمعمق در محل خليج قديمي كه  ( Lagune) الگون-11
راه گاهي آن را به دريا يك آب. بوسيله يك كمانه شني يا باريكهاي از ساحل از درياي جدا شده شكل ميگيرد

 .متصل ميكند

 Dictionnaire encylopédique Quillet (paris 1969), Vol K-M, P. 3702 .رش

 .به بعد در همين مقاله. رش. ميباشد) ميريم(براي مثال درياچه الگون -12

 Pondaven, op. cit. pp. 6-7. رش-13 

 Nations Unies, Doc. E/ECE/EP/98, 1952, p.15. رش -14

 .Pondaven, op. cit.رش -15

 .براي مثال رجوع شود به تحديد حدود درياچه ويكتوريا در همين مقاله-16

 P. De Lapradelle, la frontière (paris: éditions internationales, 1928), p. 180 .رش-17

ن شدهاند ترسيم ميشود، بايد متذكر شود زماني كه يك خط ميان دو نقطهاي كه براساس دادههاي نجومي تعيي
 .اين خط همچنين يك خط هندسي است و نه نجومي
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 .اصطالحي است كه در بسياري از معاهدات قديمي براي تعريف خط مياني مورد استفاده قرار گرفته است-18

خط مياني به مفهوم گسترده خود، ساختار و پذيرش آن در حقوق دريايي و درياچهاي بطور عمده حاصل -19
 .رش. جغرافيدانان دولت اياالت متحده امريكا يعني و شاگردانش ميباشد كارهاي

 :International Boundaries. A Study of Boundary Functions and problems (New York .رش

Columbia university press, 1940), pp. 176-192, ainsi que S.B.Jones, Boundary – Making: A 
Handbook for Statesmen Treaty Editors and Boundary Commissioner Washhngton, D.C.: 

Carnegie Endowment for International Peace, 1945), pp. 134-148. 
 Boggs op. cit., p. 184 . رش -20

 .درياچههاي بزرگ امريكايي در همين مقاله. براي مثال رش-21

 Thalweg تالوگ

 .Ch. Rousseau, Droit International Public (Paris, Sirey, 1977), T. III, P. 225 .رش-22

، در اولين مرحله، با استفاده از روش حد )درياچههاي آلبرت و ادوارد(درياچههاي واقع در سرحد كنگو  -23
درياچه ماالوي يكي از موارد . ساحلي تحديد حدود شده بودند؛ درياچه ماالوي هم همين وضعيت را داشت

 .رجوع شود به همين مقاله. حديد حدود با استفاده از روش حد ساحلي است كه هنوز هم وجود داردنادر ت

.Lac Léman. 
 ,R.G.D:I.P p. 78 در» وضعيت بين المللي درياچه لمان«پونداون . معاهده نقل شده توسط پ 20ماده -24

1974, pp. 63-64  اين درياچه ب«اشعار ميدارد كه اشدوسط درياچه بايدحد». 

 C.Parry, éd., Consolidated Treaty Series (ci-aprés: CTS), Vol. 65 .براي متن معاهده تورن رش-25

(1815-1816) p. 448. 
 R.G.D.I.P, 64 (1960); 442 .رش-26

براي دانستن تاريخ كامل حوادث و اعالميههاي فرانسه و سوييس كه قبل از اين تحديد حدود صادر -27
 كردهاند

 Pondaven, op. cit., no 24, pp. 60-120 .رش

 .دو رودخانة هرمانس و مورژ رودخانههايي هستند كه به درياچه لمان ميريزند

 Ibid., pp. 67-69 .رش-28

.La Lac de Lugano et Lac Majeur.* 
حد تعيين شده روي نقشههاي ضميمه معاهده مشخص است  CTS.Vol 39 (1750-1752) , P. 459 رش -29

 .در مجموعه به چاپ نرسيده انداما 
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 Resueil officiel des lois et ordonnances de la confédération Suisse. (ci – après: Ro) .رش-30

1942, p.997. 
 1972و  1952به عالوه مرز ايتاليا و سوييس در اين منطقه موضوع هفت كنوانسيون بوده است كه بين سالهاي 

 .را دستخوش اصالحات جزيي نمودهاند 1941ژوئيه  24كنوانسيون  تصويب و مرز تعيين شده در

ما از بخش حقوق بين الملل عمومي دپارتمان فدرال امور خارجه به لحاظ اطالعات داده شده و هم از  -31
 .بخش توپوگرافي فدرال براي اطالعات دقيق و نقشههايي كه در اختيارمان گذاشتهاند بينهايت سپاسگزاريم

 Pondaven, pp. Cit., no 6, p. 112 . رش -32

 . رش -33

Recueil systématique des lois et ordonnances, 1847 – 1974(ci – après: R.S), Vol, ll, 9, p.91. 

 Ibid., p. 92 . رش -34

حدود ما در اين مقاله مسائل مربوط به ترانزيت و عبور را بررسي نميكنيم، اين هيچ رابطه مستقيمي با تحديد -35
 .ندارد

 Pondaven, op. cit., no 6, p. 75 .رش-36

 Ibid., pp. 75-76 .رش -37

Les Laes des Balkans (Scutari, Prespa Ochrida). 
  

كتاب خود پذيرفته  213، شماره 83به آنچه اين نويسنده در صفحه . همچنين رش Ibide., p. 76 .رش -38
 .است

 . رش -39

G.F. de Martens, Nouveau Recueil Génénal de Traité (ci – après NRG), 3e série, Vol. 8, p. 
16. 

 .معاهده 3رجوع شود به ماده  -40

 .براي تاريخچه رش -41

Office of Geography, Department of State, in ternational Boundary 
Studies, Albania – Greece Boundary, no 113, et Albania – Yougoslavia Boundary, no 116 

(Washington, D.C. 1971). 
 . رش -42

Commission internationale de délimitation des frontières de l’ Albanie protocole de 
délimitation, avec 10 annexes (florence, 1926). 
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 . رش -43

Ibid, Annexes (Description générale de la frontière), pp. 18-21 
 Ibid., p. 18 . رش -44

 .در مورد تالوگ درياچهاي بطور كلي رجوع شود به همين مقاله-45

 Protocole de délimitation, Annexes 3, op. cit., p.21 .رش -46

 .رجوع شود به منبع قبلي-47

 .منضم به پروتكل مربوط به تعيين كامل مرز در درياچه پرسپا) نقشه( 11صفحه شماره  Ibid .رش-48

 .رش-49

W.M. Malloy, Treaties, Convention, International Acts, Protocole and Agreements between 
U.S.A. and other powerws 1776 – 1909 (washington D.C. Government printing office, 1910), 

Vol. I, p.586, 
 2٫ماده . رش -50

 Malloy, op. cit., p.612 .رش -51

 .معاهده گاند 7و  6مواد  .رش -52

 Malloy, op. cit., p. 650 در 2و  1رش به مواد  -53

 .رش -54

D.c Piper, The international Law of the Great Lakes. A Study of Candian – United States Co 
– opration (Durham, N.C.: Duke university press, 1976), p.15. 

 .براي متن گزارش رش -55

Canada Sessional Papers, Vol 47 (1913), no 13 paper 19 a, p. 576. 
 .NRG, 3e série, Vol. 4, p. 191 .رش 1908براي متن معاهده  -56

 5مرز در درياچه اخير موضوع ماده . ميباشد» دبوآ«در مورد مرز درياچههاي بزرگ به استثناء مرز درياچه  4ماده 
 .ميباشد

 Encyclopédia universalies .رش. هزار سال پيش ده برابر بزرگتر از اندازه فعليش بود درياچه چاد، ده-57

(Paris, 1968), Vol 9. P. 1027. 
 .رش-58

E.Hertslet, The map of Africa by Treatt, 3e é d. 3 Vol (Londres: Harrison and sons, 1909), 
vol II, p. 765 
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بسيار مبهم و گسترده است كه قدرتهاي اروپايي در دوران  (sphéres d’inffuence)) اصطالح حدود نفوذ-59
بكار ميبردندو بدين ترتيب منطقه تحت نفوذ خود را مشخص ميكردند و مانع از  19استعمار افريقاي سياه در قرن 

 .در اين مورد رش. طرح ادعاي ديگران در آن منطقه ميشدند

M.F. Lindly, The Acquisition and Government of Backward Territory in international Law 
(Londers: Lingmans, 1926). P. 236. 

 Hertslet, op. cit., Vol II, P. 785. رش -60

حاوي مقرراتي در مورد مشخص نمودن خط تحديد حدود مناطق نفوذ فرانسه  1894مارس  15كنوانسيون  -61
عمل به درياچه دسترسي نداشت، حد محدودة نفوذ آن كشور بوسيله  آلمان، در. و آلمان در منطقه چاد ميباشد

 .رش. اين مقررات توسط موافقتنامههاي بعدي ملغي شدند. بخشي از ساحل جنوبي درياچه مشخص شده بود

Hertslet, op. cit., Vol II, P. 657, 660 
 .Ibid, p. 818 .رش-62

ترجمه فرانسوي آن توسط پونداون ارائه شده Hertslet, op. cit., Vol II, P. 843 .براي متن اصلي رش -63
 .Pandavon, op. cit., n0 6, p. 39 .است رش

 Hertslet, op. cit., Vol III, P. 937. رش -64

 R.G.D.I.P, 15 (1908): 426 . رش -65

جريان دولتهاي جانشين قدرتهاي استعماري به اين مرزها اعتراضي نكردهاند، اين كشورها برعكس در -66
 .براي شناسايي صريح مرزهاي موجود در درياچه موافقت كردند رش 1962كنفرانس فورت المي در دسامبر 

P. Sand ”Development of international water Law in the Lake chad Basin, zeitschrift fûr 
auslنndisches ِffentlhches Recht und vlِkerrecht 34 (1974): 68. 

 NRG, 3e série, Vol 15, p. 263. رش -67

 NRG, 3e série, Vol 25, p. 478 . رش -68

 NRG, 2e série, Vol 16, p. 894 . رش -69

70- 70. The Kenya colony and protectorate (Boundaries) order – in- council, 1926, statutory 
Rules and orders 1926 / 1733, cité par A.C. Me Ewen, international Boundaries of East 

Africa (Oxford: Clarendon press, 1971) p. 250, n0 l. 
 Me Ewen, op , cit . P. 299 .قانون اساسي اوگاندا رش 2براي متن ماده -71

 . رش -72

office of the geografer, Department of State, international Boundary Studies, Tanzania, 
Uganda Boundary, n0 55. 



  )    وضعيت حاد درياچه اروميه از نظر حقوق محيط زيستموردي بررسي با (        )1391(ويژه نامه حقوق محيط زيست  
 

228 

www.azyasa.wordpress.com                                                                azyasa@gmail.com 
 انجمن حقوقي آذياسا

. Les Lacs Albert et Edouard. 
 .الزم به تذكر است كه نام اين كشور در حال حاضر كنگو دموكراتيك ميباشد**

 .داليل بلژيك در مورد ادعاهايش بر درياچه آلبرت توسط پونداون تشريح شده است -73

 Panadon, op. cit., no 6, p. 43 .رش

 .Herstlet, op., vol II, p. 578. MC Ewen, op. cit., p. 236 كنوانسيون در ، بند الف1به ماده. رش -74

 Mc Ewen, op. cit., p. 241 .رش -75

 .Panadon, op. cit., no 6, pp. 43 et 55 . رش -76

 Ibid., p. 45 . رش -77

 . رش-78

P. Van Vracem, La frontière de la Ruzizi – Kivu de 1894 à 1910٫ Conflits germano – 

conglais et anglo – Conglais en Afrique orientale, thèse, universitéofficielle du Congo belge 
er du Ruanda – Urunde, 1958 –1959, p.234, Annexe Vl. cité par pandavon, op. cit no , p.45, 

no 110. 
 . رش -79

H.B. Thomas et A.E. Spender. A History of Uganda (Entebbe: Land and Surrvey department 
and Government press, 1938), p.37. 

 Mc Eween, op. cit., p. 247 رش -80

**Le Lac Kivu. 
 Pandavon, op. cit., n 6, p. 22. رش -81

 . رش -82

Van Vracem, op. cit., p. 223, Annex II, cité par pandavon, op. cit., no 6, p.37. 
 Van Vracem, Loc – cit . رش -83

 . همچنين به همين مقاله رجوع شود pandavon, op. cit., n 6 p. 61 . رش -84

 Van Vracem, op. cit., cité par pandavon, op. cit., n 6 p. 62. رش -85

 . رش -86

L’Accord reproduit par: the office of the Geografer, department of state, international 
Boundary Studies, Congo (Léopoldville) – Rwanda Boundary, no 52, p.3. 

در درياچه كيوو مرز خطي است كه «. كه اين خط را بدين شكل شرح ميدهد 1910مه  14موافقتنامه . رش  -87
 (Ruzizi) وزي زيز(Russisi لين خط از رودخانه روسيزي .روي نقشه شماره بك ترسيم شده و ضميمه ميباشد
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و كيسگ نيز  …مييابد (Goma) شروع و در شمال در نقطهاي در روي ساحل عمود بر گوما خاتمه
(Kissegnies)يا جيزني …(Gisenyi)  در غرب اين خط بخصوص جزاير ايوينزا(Iwinza) نيامارونگا ، 

(Nymaranga)  بلژيك هستند قرار دارند، جزاير و كيتايا، كه متعلق به ) جزيره ايجوي(يا نبامارانگا، كويجوي
 .در شرق اين خط قرار گرفته و از آن آلمان ميباشند (Wahu) يا واهو Wau)كيكا يا، گومبو، كومني و وو

  
Le Lac Tanganyika.** 

 Hertslet, op. cit, Vol II, p. 578. رش -88

 NRG, 2e série, Vol II, p. 578. ، در 3بند  1ماده . رش  -89

 Hertslet, op. cit, Vol II, p. 578. . رش -90

 Ibid, p. 557 . رش -91

 . رش -92

P.Jentgen, Les frontières du Ruanda – Urundi et régime international de tutelle (Bruxelles, 
1957), p. 16. 

 Mc Eween, op. cit, p. 167 . رش -93

**Le Lac Moëro. 
 p. Jentgen, Les frontières du Congo Belge (Bruxelles, 1952), p. 15. رش -94

 NRG, 2e série, Vol 20, p. 805. رش -95

 Pandavon, op. cit, n,6. P.105 .براي ادعاهاي بلژيك در مورد اين جزيره رش -96

 Jentgen, op. cit., n.94, p.16. رش -97

 Pandavon, op. cit, n,6. P. 102. رش -98

 Jentgen, op. cit., n.94, p. 90. رش -99

 Ibid. رش -100

 11موافقتنامه . رش. ميان آلمان و پرتغال ميباشد رش 1886دسامبر  30منظور اعالميه كميسيون مورخ  -101
بريتانيا سرزمينهاي واقع در حدود «اشعار ميدارد  1891ماده اول موافقتنامه . منعقده فيمابين پرتغال در  1891ژوئن 

 :ت پرتغال در آفريقاي شرقي شناسايي و ميپذيردزير را به عنوان متصرفا
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در شمال، خطي است كه در طول ساحل رودخانه رو ووما از مصب آغاز و تا تالقي آن با رودخانه امسينيج -1
ادامه دارد، سپس با پيگيري يك خط موازي واقع در آن نقطه تالقي بسوي غرب رفته و تا رسيدن به ساحل 

 .ددرياچه نياسا ادامه ميياب

عرض  013 30در غرب، خطي است كه منشأ آن در مرز درياچهاي پيشگفته يافت ميشود و تا خط موازي َ-2
مرز از اين نقطه، جهت جنوب شرقي . جنوبي ادامه مييابد، سپس با طي ساحل شرقي بسوي درياچه تداوم مييابد

 .را بسوي ساحل شرقي درياچه شياووتا در پيش ميگيرد و ادامه مييابد

آلمان بعد از پايان جنگ اول جهاني از گروه كشورهاي استعمارگر حذف شد و انگلستان جانشين آن شد -102
 .كه به عنوان نماينده در سرزمين تانگانيكا عمل ميكرد

 Pandavon, op. cit, no 6, p. 66, n. 151. رش -103

 Nations Unies, Recueil des Traités, Vol 325, p. 320 اول ماده اول بند يك در. رش  -104

 .فيمابين بريتانيا و پرتغال در مورد قلمروهاي نفوذ در شمال زامبز 1893ژوئن  5مه تا  31به موافقتنامه . رش-105

(zambèse) 
Great Britain Treaty Series, Vol I (1892 – 1896), no 10, article 4. 

 . رش -106

Nations Unies, Recueil des Traités, Vol 325, p. 320 
 .در وضعيت حقوق عرفي رش به همين مقاله-107

Le lac Titicaca. اين درياچه بين پرو و بوليوي قرار دارد. 

  
 .NRG, 2e série, Vol, 15, p.770در 1826دسامبر  18به معاهده . رش -108

 . رش -109

Ireland, Bundaries, possessions and Conflicts in South America (Cambridgs, Mass: Harvard 
university press, 1938), p.97. 

110. Ibid., p.108., NRG 3e série, Vol. 23,, p. p. 534. 
 :به زبان اسپانيولي در) شبه جزيره كوپاكا بانا(پروتكل تصويب كننده تحديد حدود دومين بخش از مرز 

Tratdos, convenciones Y Acuerdos vigentes entre el Peru Yotros Estados, Vol I: Instrument 
Bilaterales (lima: Ministerio de Relasiones exteriores del peru, 1936), p. 125. 

.Le Lac (Lagune) Mirim. 
 CTS. Vol 46 (1775 – 1778), p.361. رش -112

Le Principe de Uti Possidetis. 
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 CTS. Vol. 106 (1851) p. 350. رش -113

 NRG 3e série, Vol. 6, p. 858. رش -114

 Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 42, p.329.رش -115

La Lac Tibériade. 
 2٫، بند 4ماده .رش -116

 1٫، بند 5ماده . رش-117

 .، بند ب2ماده . رش-118

 Société des Nations, Recueil des Traités, Vol. 27, p. 365.رش -119

سوريه » آبهاي سرزميني«، در فرمان مكتوبي از رئيس سناد ارتش سوريه، صحبت از 1954براي مثال در -120
براي مورد ديگر و همچنين براي شناخت تاريخچه كامل  .متري ساحل ادامه دارد 250شده است كه تا فاصله 

 .رخ دادهاند رش 1949برخوردهايي كه ميان دو دولت پس از سال 

No Bar – yaakov, The Israel – Syrian Amistice: Problems of implementation, 1949 – 1966 

(Jerusalem: The Magness press 1967), pp. 214 – 242٫ 

 .Ibid., p. 225/ رش -121

بجز در مورد درياچه ماالوي و درياچه تيبرياد كه هنوز هم عليرغم اعتراض تانزانيا و سوريه حد ساحلي  -122
 .پابرجاست

 .ل رجوع شود به بخشي از درياچه ماالوي، درياچههاي آلبرت و ادوارد و درياچه كيووبراي مثا-123

 .همين مقاله. رش-124

 سازمان وحدت آفريقا. رش-125

A.H. G/Res. 17 (I) du 21 Juillet 1964 
 درياچههاي لمان و تانگانيكا و درياچههاي امريكاي شمالي براساس روشهاي متفاوت در قسمتهاي مختلف-126

 .مرزي خود تحديد حدود شدهاند

 .مورد جزاير درياچههاي بزرگ امريكا يك نمونه آن است-127

 Boggs, op, cit., pp. 183 – 184. رش -128

 Ibid.رش -129

(Licoma) (Chisamula) 
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معاهدات تحديد حدود مربوط به درياچه پرسپا و درياچههاي چاد، ويكتوريا، كيوو و . براي نمونه رش به-130
 .ييرومو

 .همين مقاله. رش-131

 .همين مقاله. رش-132

 .همين مقاله. رش-133

 (Likoma)مولو و ليكوما( Chisamulo ) چيسا -134

 .متر است 1852هر مايل دريايي حدود *

كه به بريتانيا تعلق دارد و در طرفي )يك راه حل مشابه در قلمرو حقوق درياها در مورد جزاير آنگلونرماند -135
در هنگام تحديد حدود فالت قاره فيمابين دو ) ياني قرار گرفتهاند كه از نزديك سواحل فرانسه ميباشداز خط م

در ژنو  1977ژوئن  30رأي ديوان داوري فرانسه ـ بريتانيا در . رش. اتخاذ شده است) فرانسه و انگلستان)دولت 
 .اين رأي در به چاپ رسيده است. در مورد تحديد حدود فالت قاره

 . رش 136

La frontières des Lacs Moëro, Huron, Supérieur, etc 
Opinio Juris sive necessitatis. 

Affaire du plateau continental de La mer du Nord (République fédérale d’Allemagne 
c/Danmark et Pays – Bas), arrêt du 20 Févrrier 1969, CIJ, Resueil 1969, pp. 44 – 45, par. 78. 

 . رش -138

Pondavon, op. cit., no 6, p. 61 
 . رش -139

Affaire de lotus (France C/ Turquie), arrêt du 8 september 1927, CPJI, série A/B/ no 22, p. 
28, et Affairedu Plateau continental de la mer du Nord, op. cit., p. 44. Par 77. 

 . رش -140

Ch. De Visscher, Théories et réalités en droit international Public, 4e é d, (Paris: Ed A. 
Pedone, 1970), p. 172. 

 . رش – 141

E. de Vattel, Le droit des gens ou Principes de la loi 
naturelle (1754) (Washington, d.c: Dotation Carnegie pour la paix internationale, 1916), Vol. 

1. P.239. 
 .رش -142

P. Fauchille, Traité de droit international Public, 8e éd (Paris): A 
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  جرائم عليه محيط زيست 
  محسن افتخاري 

  كارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسي 
  

   :چكيده
فرسايش .امروزه تخريب محيط زيست مستقيما بر روند اقتصادي كشورهاي جهان تاثير گذار است

افزايش تعداد سيالبهاي خطرناك به علت نابودي .دگي هوا آلو.نازك شدن اليه ازن .خاك 
چراگاههاواقيانوسها .جنگلهاوتغييرآب وهوا همگي تاثير سويي برزندگي انسانهاباقي مي گذارند

در اين مقاله بر .تاسرحدامكان مورد بهره برداري قرار گرفته اند وپيوسته از باروري آنها كاسته شده است
  . محيطي رااز منظر حقوق داخلي مورد بررسي قرار دهيم آن هستيم كه جرائم زيست

 
   :واژگان كليدي

   . منابع طبيعي -طبيعت –حفاظت محيط زيست  -آلودگي-محيط زيست -جرم
 

   مقدمه
محيط زيست دردومفهوم بكاربرده مي شود يكي مفهومي كه از علوم طبيعت ناشي مي شود وتحت  

وديگري در تعامل باسازوكارهاي انساني است كه با عنوان  معرفي شده))محيط زيست طبيعي ((عنوان 
از آن نام برده مي شود وهر دو عنوان فوق طيف گسترده اي از موضوعات )) محيط زيست انساني ((

   .مختلف راتحت پوشش خود دارد
وده ب....منابع آبي و.مراتع.محيط زيست به معناي عام شامل كل منابع طبيعي تجديد شونده شامل جنگلها

وطيف وسيع وگسترده اي از تعاريف تخصصي مربوطه رادر بر مي گيرد كه همين امر در تفسير ماهوي 
مربوطه به معناي قانوني محيط زيست اشكال هايي رابوجودآورده چرا كه همين متن حقوقي محيط 

ند بلكه در زيست را بصورت جامع ومانع تعريف نكرده است وقوانين موجود تعريفي از آن ارائه نداده ا
شهر ومناظر سخن گفته است كه در اين .منابع طبيعي .آنها از محيط زيست در رابطه با سه عنصر طبيعت 

قانون .راستا مي توان به برخي از قوانين ومقررات موضوعه مانند قانون حفاظت وبهسازي محيط زيست 
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ن نحوه جلوگيري از آلودگي قانو.قانون شكار وصيد .حفاظت وبهره برداري از جنگلها ومراتع كشور 
   .اشاره نمود.... قانون شهرداري و.هوا 
 

  تعريف جرم زيست محيطي
جرم زيست محيطي هر نوع فعلي يا ترك فعلي را گويند كه باعث ورود آسيب وصدمه شديد به محيط  

   .زيست وبه خطر افتادن جدي وسالمت بشر مي شود
اط تنگاتنگ با علوم وتكنولوزي عميقا تحت تاثير آنها حقوق محيط زيست ومنابع طبيعي به واسطه ارتب

  . قرار گرفته وبه همين علت درك مسايل آن مستلزم اطالعات اوليه در محيط زيست است

در حقيقت در حقوق محيط زيست از يك سري نوآوري بديع سود جسته وبه همين سبب خود را 
قررات نظارتي در زمينه حفظ محيط زيست عندالزوم با تكنيك هاي جديد تطبيق مي دهد وقوانين وم

  .ومنابع طبيعي به شكل دستورهاي تكنيكي ودر قالب يك سري استاندارد هاي خاص بيان مي گردد

با توجه به مفهوم رايج ومتداول محيط زيست كه بيان كننده كليه فعاليتها ورابطه متقابل بين انواع 
ان مي باشد اين نتيجه حاصل مي گردد كه حقوق محيط موجودات زنده از جمله انسان با محيط پيرامونش

زيست عالوه بر تحت پوشش قرار دادن تمام رشته هاي مختلف حقوق كالسيك شامل حقوق 
حقوق بين الملل وآن قسمت از حقوق را كه سعي دارد مفهوم محيط زيست .حقوق عمومي .خصوصي 

به همين دليل حقوق كيفري محيط .يرد را در تمامي قسمتهاي حقوقي وارد كند را نيز در بر مي گ
زيست جزئي يا كلي شامل بخشهاي متعدد از مقرراتي مي شود كه يا با با مالكهاومحك هاي تاسيس 

   .ويا بامحكهاي مادي وتعريف محيط زيست تاكيد دارند
 

   :جايگاه حقوق محيط زيست
پنجاهم قانون اساسي متبلور بي ترديد اهميت وجايگاه حقوق محيط زيست به بهترين شكل آن در اصل 

شده وپيام آور اين مهم مي باشد كه مسايل زيست محيطي يك امر كامال فرابخشي بوده ومي بايست 
كليه آحاد جامعه علي الخصوص سازمان ها ودستگاها هر يك به فرا خور توان وكارائي تشكيالت خود 

فعاليتي كه باآلودگي ويا تخريب  در حفظ ونگهداري از محيط زيست بعنوان يك وظيفه عمومي از هر
   .غير قابل جبران محيط زيست همراه باشد
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بررسي سابقه قانون گذاري در خصوص مسائل زيست محيطي در كشورها حاكي از آن مي باشد كه 
قانون شكار )18/2/1307قانون مدني مصوب  189و179اولين قوانين ومقررات مرتبط مانند مواد 

صرفا در ارتباط با محيط زيست طبيعي )16/3/1346مصوب (شكار وصيد وقانون (4/12/1335مصوب (
بوده واولين قانون جامع كه بطور نسبي در خصوص كليه ابعاد محيط زيست كه تغييرات ساختار 
تشكيالت سازمان حفاظت محيط زيست را نيز در پي داشت به تصويب رسيد قانون حفاظت وبهسازي 

   .باشد خودداري نمايند مي 28/3/1353محيط زيست در مورخ 
جهت جلوگيري از آلودگي محيط زيست وجبران خسارت وارده .در قانون برنامه اول توسعه 
بطوريكه يك در هزار در آمد حاصل از .اين قانون لحاظ گرديده  13راهكارخاصي در قالب تبصره 

ه اهميت موضوع با فروش توليدات كارخانجات وگارگاههاي كشور به امر اختصاص يافته و با توجه ب
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت  45ماده )د(موضوع در بند .پايان مدت اعتبار قانون اول توسعه 

   .ومعرف آن در موارد معين تكرار گرديد
 

  جرائم زيست محيطي
   :بطور كلي جرائم زيست محيطي رابا توجه به ماهيتشان به دو گروه عمده تقسيم بندي مي نمايند

ائم ارتكابي نسبت به جاندارمحيط زيست منهاي انسان شامل كليه جانداران گياهي وحيواني مي جر)الف
شود بر طبق قانون حفاظت وبهسازي محيط زيست از جمله وظايف سازمان حفاظت محيط زيست 
پيشگيري وممانعت از هر آلودگي وهر اقدام مخربي كه موجب بر هم خوردن تعادل وتناسب محيط 

همچنين كليه امور مربوط به جانداران وحشي وآبزيان آبهاي داخلي مي باشد وبر طبق . زيست مي شود
همان قانون تخريب جنگلها ومراتع نيز از جمله مواردي است كه باعث بر هم خوردن تعادل  6ماده  2بند 

   .در محيط زيست شده وبنابر اين عملي مجرمانه محسوب مي شود
بي جان محيط زيست از قبيل آب وهوا ،خاك،صداوآلودگيهاي  جرائم ارتكابي نسبت به عناصر)ب

   .شيميايي
 

   :قانون مجازات اسالمي ومسايل زيست محيطي
در اين راستا . با توجه به تعداد قوانيني كه با مسائل زيست محيطي به معناي عام آن مرتبط مي باشند

ونگذاربا توجه به اهميت موضوع وقوانين ناسخ ومنسوخ ، عام وخاص ، مطلق ومقيد وجود داردكه قان
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رابه اين مهم اختصاص داده  689،688،686،680،679،675: مواردي از قانون مجازات اسالمي مانند 
  است

نتايج بررسي هاي چند ساله اخير حاكي از آن مي باشد كه اغلب دعاوي مطرح شده است از طرف  . 
تي كه به نحوي آالينده به چرخه محيط ادارات كل حفاظت محيط زيست عليه واحدهاي توليدي وصنع

   .قانون مجازات اسالمي بخش تعزيرات مي باشد 688زيست وارد مي سازند به استناد ماده 
   :قانون مجازات اسالمي به شرح زير قابل بررسي ميباشد 688ابعاد موضوعي ماده 

است كه به روش  اقدام عليه بهداشت عمومي وآلوده كردن محيط زيست: عنصر مادي اين جرم  .1
راههاي مذكور در ذيل مفاد تبصره يك . ذكر شده در متن اين ماده وراههاي مشابه محقق مي شود 

جنبه تمثيلي داشته بنابراين هر گونه اقدم ديگري نيز به تشخيص وزارت بهداشت درمان وآموزش 
يست را آلوده پزشكي وسازمان حفاظت محيط زيست ، بهداشت عمومي را تهديد نمايد ويا محيط ز

   .نمايد مشمول اين ماده خواهد بود
ماده مذكور اقدام عليه بهداشت عمومي وآلودگي محيط زيست بصورت كلي تبيين وآنرا )2(در تبصره 

   . در حيطه چهار عنصر آب وهوا، خاك وزمين محاط نموده است
ه اعالم مجرم موضوع ممكن است اين نتيجه حاصل گردد ك 688با نگاه اول به مفاد تبصره يك ماده 

اين ماده فقط درصالحيت وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي وسازمان حفاظت محيط زيست 
   .مي باشد

قانون مجازات اسالمي از آن دسته جرايم  727اما با توجه به اين كه جرم مذبور بر اساس مفاد ماده  .2
عم حقيقي ويا حقوقي از اين جرم غير قابل گذشت مي باشد وحتي در اغلب موارد اشخاص ديگري ا

همچنين مراجع .متضرر مي شوند بنابراين اعالم جرم وتعقيب آن از سوي ساير اشخاص نيز ممكن است 
   . مذكور به عنوان شاكي خصوصي كه حق گذشت داشته باشند محسوب مي شود

مي باشد يا  تشخيص اينكه اقدام انجام شده وتهديد عليه بهداشت عمومي وآلودگي محيط زيست .3
خير بر اساس مفاد مندرج در ذيل اين ماده از وظايف قانوني وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي 
وسازمان حفاظت محيط زيست بوده ولي عمل انجام شده زماني قابل تعقيب است كه قبال از سوي 

عمل ارتكابي  مراجع صدرالذكر تعيين واعالم گردد وكارشناسان ذيصالح وزارت وسازمان مذكور فقط
را با مقررات اعالم شده تطبيق بدهند اما اگر عملي بعنوان اقدام عليه بهداشت عمومي ومحيط زيست 
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تعيين نشده باشد وكسي مرتكب آن گردد وسپس كارشناسان مزبور در پاسخ استقالم مرجع قضايي آن 
م ومجازاتها مغايرت پيدا مي را اقدام عليه بهداشت يا محيط زيست اعالم كند با اصل قانوني بودن جرائ

  كند
توسط اشخاص حقيقي وحقوقي ويا عمومي وخصوصي  688احتمال ارتكاب جرايم مصرح در ماده  .4

بطور مثال اگرشهرداري به عنوان متولي جمع آوري وتخليه زباله هاي شهري هر گونه  .وجود دارد
اله ها جمع آوري نشود مشمول حكم اهمال يا سهل انگاري در موضوع نمايد كه منجر به آن شود كه زب

   .اين ماده خواهد بود
 

   نتيجه
بهره .روند روز افزون آلودگيهاي ناشي از روند صنعتي شدن در ايران آلودگي اقتصادي وصنعتي 

فعاليتهاي غير عادالنه آلودگيهاي منابع محدود .برداري بي رويه ومصرف ناپايداراز منابع پايه وطبيعي 
وا در شهرهاي بزرگ موجب گرديد كه بشربراي مقابله با اين تهديد نياز به آب شيرين، خاك وه

حقوق بعنوان مهمترين ابزار اجتماعي وفرهنگي در .اقدامي قاطع از طريق اتخاذ تدابير مناسب داشته باشد
زيرا بعث به نظم در آمدن مسائل زيست محيطي در .تنظيم روابط اجتماعي نقش مهمي را بعهده دارد

در اين ميان حقوق كيفري با توجه به ويزگي خاصي كه دارد كه همانا . واعد الزام آور مي گرددقالب ق
   .جنبه الزام آوروضمانت اجرائي آن است كه از كارآيي بيشتري برخوردار است

محيط زيست مي تواند اشكال متعددي داشته باشد آب وخاك(مانند آلودگي ها  آسيب به 
بدين لحاظ جرائم زيست محيطي را مي توان به دسته هايي تقسيم ....)تع وجنگلهاومرا(وتخريب )وهوا

بندي نمود مانند جرايم ارتكابي نسبت به عناصر جاندار وبي جان كه با توجه به شدت وضعف آنها 
   .مجازاتهايي براي در نظر گرفته شده است

يط زيست ازبين خواهد آنچه هنگام وضع قوانين راجع به تشويق ونگراني فكري موجود درباره مح
به اين منظور بايد به مفهوم منابع طبيعي يا سرمايه هاي محيط زيست همانند ميراث مشترك بشر .رفت

مربوط به قانون ارزشي در خور داده شود وكوشش شود كه متون به سازمان حفاظت محيط زيست
رددوسازمانها ونهادهاي حفاظت محيط زيست ساده تر شده صالحيتي تام وموثر در اين زمينه اعطا گ

   .ديگر نيز ملزم به همكاري با اين سازمان شوند
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 محيطي مباني تحقق جرايم زيست

 1 دكتر ناصر قاسمي

 چكيده

محيطي و نيز  هاي زيست ط زيست و علل و بروز ناگواريبا مالحظه و بررسي متون تخصصي مربوط به محي
محيطي   گيري جرايم زيست ارزيابي قوانين و مقرراتي كه در اين رهگذر تدوين و تصويب گرديده است،شكل

توان منوط به وجود دو مبناي عمده دانست كه يكي از آن دو،آلودگي و آالينده نمودن محيط  را مي
 .آن استزيست،اجزا و ابعاد گوناگون 

هايي كه در اين ارتباط مطرح  هاي خاص خود را دارد بزه عالوه بر آنكه مقوله آلودگي زيست مفهوم و ويژگي
محيطي  زيست  باشند كه در زمان بررسي جرايم هاي مخصوص خود مي هستند نيز هريك داراي مفهوم و ويژگي

 .نكات مزبور مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت

 .محيطي،محيط زيست اني،آلودگي،جرم زيستمب :واژگان كليدي

 
 مقدمه

نظمي استوار   ها را براساس ها،زمين،عالم موجود و مافي يگانه هستي بخش عالم خلقت و ملك و ملكوت،آسمان
در اين ميان،انسان موجودي است كه در بروز اختالل در اين نظم و ايجاد نابساماني و زيان .هستي بخشيده است
از طبيعت و مواهب مستقر   مندي وي به جاي بهره.خويش نقش به سزايي را ايفا نموده است در قلمرو متصرفات

هاي آن،در موارد بسياري با اقدامات خود در جهت نابودي و  در آن و به خدمت گرفتن امكانات و توانمندي
 .هاي گوناگون آن گام برداشته است تخريب و نيز آاليندگي

زمان   ا با محيط پيرامونش سازگار نموده بود،ولي به تدريج هر اندازه كه بههاي دور،آدمي خود ر در گذشته
آميز خدشه وارد شده است تا آنجا كه امروزه شاهد انجام  شويم بر اين همزيستي مسالمت كنوني نزديك مي

  بنابر سنجش يكي از انديشمندان به نام.هاي همراه با آن هستيم اقداماتي عليه محيط زيست و نعمت
ميلر،انسان گذشته همراه با طبيعت بوده است نه ضد طبيعت،ولي متاسفانه اين دگرگوني نابهنجار پديد .تي.يج

اكولوژيكي   هاي سابق بر اين،محيط زيست با لحاظ محدوديت.روند همچنان نيز ادامه يافته است آمده و اين
در   جويي اختماني و بومي،صرفههايي چون استفاده از مصالح س همراه بوده است و در اين راستا مقوله

                                                            
  عضو هيات علمي دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري 1
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مندي درست از آب و گياه به منظور پااليندگي  ها،بادگيرها،بهره منابع،توسعه متناسب و سازگار با محيط،قنات
ها در محيط مسكوني و فضاي عمومي در شهرها و  هوا و ساخت مناظر مطبوع،به وجود آوردن باغ و باغچه

 .بوده است  رود؛مورد توجه اظت از محيط زيست شهري به شمار مياطراف آنها كه از علل تأثيرگذار در حف

اي بيش از  هاي فراوان و گسترده هاي مختلف زيان ميالدي استفاده لجام گسيخته از فناوري 1960از ابتداي دهه 
 اي از كشورها به همراه پيدايش رشد اقتصادي در پاره.گذشته بر پيكره محيط زيست و طبيعت وارده نموده است

اي در عرصه محيط زيست جهاني و زيست كره پديدار  هاي اخير،تغييرات جدي و نگران كننده در اين دهه
مند ساخته است،و  هاي بهره و توانمندي  هاي نوين انسان را از يك سلسله امكانات سو فناوري از يك.گشته است

ودات زنده به ويژه آدمي و حيات آنان از سويي ديگر به او و محيط زيست او كه مبناي استقرار و استمرار موج
هواي شهرها و اطراف آنها كه از سوخت وسايل   آلودگي:مانند.باشد،خسارات قابل توجهي وارد كرده است مي

شود و سبب كاسته شدن از فضاي سبز درون و برون شهري،كاهش اكسيژن و بروز  ناشي مي...ها و نقليه،كارخانه
 .گردند مي... رواني و جسمي گوناگون1 اختالالت و بيماريهاي

شدن   هاي صنعتي و غير صنعتي و افزوده هايي چون ورود فاضالت آلوده شدن آبها با مصارف مختلف از راه
انسانها اثر 2 ومير آبزيان را فراهم ساخته است و از سوي ديگر بر سالمتي سو موجبات مرگ ،كه از يك...ها و زباله

 .ناگوار بر جاي گذارده است

هر نوع صدمه و زيان به اعمال فيزيكي،مغزي،يا رشد و توسعه اعمال فيزيكي و :بيماري عبارت است از-(1)
 .مغزي

در )پسماندها(ها ها و نخاله وجود زباله .حالت كامل رفاه جسمي،روحي و اجتماعي:سالمتي عبارت است از-(2)
اي كه اكنون در  نيز افزوده است،به گونه بار زيان  سطح شهرها،آلودگي صوتي و مانند آن بر دامنه اين اقدامات

تجديد شونده زمين مورد استفاده قرار گرفته و از هم   بسياري از شهرها ميزان قابل توجهي از منابع غير قابل
 .سازگاري انسان و محيط زيست را به همراه داشته است  ها و سست شدن اي از اكوسيستم گسيختگي پاره

 آلودگي محيط زيست-1

نادرست انسان   وري محيطي كه بدون ترديد ناشي از بهره هاي زيست هاي موجود رد طبيعت و آلودگي انينابسام
كه يك »محيطي زيست  بحران«باشد؛موضوعي به نام از طبيعت و منابع آن در سايه مسايل اقتصادي و صنعتي مي

شود را به وجود آورده است و در  مي هاي ملي و فراملي و بين المللي قلمداد معضل همه جانبه و فراگير در عرصه
شود را به وجود آورده است و در اين  مي  اين رهگذر توجه طرفداران و عالقمندان محيط زيست را در سطح
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ها،نهادها و  داخلي و خارجي اعم از دولت  رهگذر توجه طرفداران و عالقمندان محيط زيست را در سطح
اي و  و نيز مجامع و سازمانهاي منطقه)انديشمندان و متخصصين(،اشخاصO.G.Nهاي عمومي و دولتي، سازمان

بين المللي را به خود معطوف داشته است و در نتيجه، نگارش مطالب علمي و تدوين و تصويب قوانين و 
اي و بين المللي در جهت جلوگيري از  را در قلمرو منطقه...ها و ها،پروتكل مقررات داخلي و كنوانسيون

در سطح (آالينده با استفاده از ابزارهاي كيفري  حمايت از محيط زيست و مقابله با عوامل ها و نيز آلودگي
 .داشته است  به همراه)در سطح داخلي و خارجي(و حقوقي)داخلي

در بيشتر موارد از جمله )و نيز تخريب و انهدام آن(گونه كه پيش از اين گفته شد،آلودگي محيط زيست همان
رشد سهم كمتري در   باشد و كشورهاي در حال هاي گوناگون آنان مي عتي و فعاليتدستاوردهاي كشورهاي صن

اي كه اين موضوع مورد توجه و پذيرش برخي از  بار دارند،به گونه پيدايش اين اقدامات خطر آفرين و زيان
انس بين المللي كنفر 1992اعالميه   در قسمتي از اصل هفتم.هاي بين المللي مانند ريو قرار گرفته است كنفرانس

متفاوت جهاني در زمينه رفع آلودگي محيط   هاي اگرچه در مورد مشاركت...«:محيط زيست در ريو آمده است
زيست همه كشورها مسئوليت مشترك دارند،اما مسئوليت هر يك از آنها در قبال اين امر متفاوت 

يك تالش بين المللي استمرار توسعه را كشورهاي صنعتي خود نمايانگر اين مسئوليت هستند زيرا آنها در .است
از سوي ديگر،آنها هستند كه از .كنند جهان مي  كشند كه در نتيجه،خساراتي را متوجه محيط زيست به دوش مي

 «.تكنولوژي و قدرت مالي برخوردارند

هاي هرچند در اين اصل،مسئوليت واقعي متوجه كشورهاي توسعه يافته و صنعتي شده است،با اين وجود كشور
كشورهاي در حال   كنند تا مسئوليت مزبور را متوجه مزبور سعي در گريز از اين امر داشته و همواره تالش مي

رشد نمايند و تحت عنوان حمايت از محيط زيست و مقابله با اقدامات آالينده و مخرب، مانع از انجام 
ورهاي در حال رشد و توسعه هاي مرتبط با آن از سوي كش هاي صنعتي و علمي و حتي پژوهش فعاليت

بارز اين   هاي اي ايران يكي از نمونه هاي هسته هاي فراگير و بين المللي اخير درباره فعاليت شوند؛كه تالش مي
 .باشد اقدامات مي

پيش از آنكه مفاهيم آلودگي محيط زيست مورد بررسي قرار گيرد؛بايستي به اين موضوع اساسي نيز اشاره نمود 
 :عبارتند از  محيطي و يا حقوقي داراي دو مفهوم است هاي زيست دگي محيط زيست از ديدگاهكه اصوال آلو

 مفهوم عام-1

 مفهوم خاص-2
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مقصود از مفهوم عام،ارائه تعريفي از آلودگي است كه در برگيرنده تمامي انواع مختلف آلودگي اعم از 
از   اكتيو،ناشي از زباله و نخاله و نيز ناشياي و ناشي از راديو آلودگي آب،هوا،صوتي،حرارتي،شيميايي،هسته

 .پسماندها خواهد بود

  هايي است كه مرتبط با موضوعات اي از آلودگي مفهوم خاص آلودگي محيط زيست بيانگر تعريف ويژه
به عبارت ديگر،عالوه بر قرار گرفتن در زمره مفهوم كلي آلودگي، .باشد گوناگون مطروحه در اين قلمرو مي

اين موضوع در قلمرو قوانين و .باشند وارد مزبور به نوبه خود نيز داراي تعريفي مخصوص به خود ميهريك از م
قانونگذار عالوه بر بيان مفهوم عام آلودگي محيط .مقررات مختلف نيز مورد توجه قرار گرفته است

ز اين موارد مبادرت نيز به ارائه تعريف ويژه مربوط به هريك ا...و3 ،صوتي2،هوا1 زيست،درباره آلودگي،آب
 .نموده است

 محيطي آلودگي مفهوم زيست1-1

گوناگوني   محيطي و يا به عبارتي علمي آلودگي در قلمرو محيط زيست،تعابير و تعاريف درباره مفهوم زيست
براساس يكي از اين تعاريف، آلودگي محيط .گردد ارايه شده است كه در اينجا تنها به چند مورد از آن اشاره مي

استفاده پيشين از آنها   هرگونه تغيير در ويژگيهاي اجزاي متشكل محيط به طوري كه«:ست عبارت است اززي
 4».مخاطره اندازد  ناممكن گردد،و به طور مستقيم يا غير مستقيم منافع و حيات موجودات زنده را به

توان از  اال نيز ندارد و تنها ميدر يكي ديگر از اين تعاريف كه تفاوت اساسي و ماهيتي با تعريف ياد شده در ب
آمده   لحاظ سياق عبارتها و منطوق آن وجود تفاوت ميان آنها را پذيرفت؛در بيان آلودگي مزبور چنين

 5" تغيير نامطلوب در خواص فيزيكي،شيميايي و بيولوژيكي هوا،آب يا زمين":است

هايي  ها و ويژگي توان به نكته شده است ميمحيطي آلودگي ارايه  هايي كه درباره مفهوم زيست از بررسي تعريف
 :دست يافته كه عبارتند از

 نامه جلوگيري از آلودگي آب از آيين)1(ماده)3(بند-(1)

 از قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا)2(ماده-(2)

 نامه اجرايي نحوه جلوگيري از آلودگي صوتي از آيين)2(ماده-(3)

 11/،ص1375،چاپ اول،تهران،نشر اتحاد،" آلودگي محيط زيست".مينو دبيري-(4)

  مجيد مخدوم،چاپ پنجم،تهران،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه" زيستن در محيط زيست".ميلر.تي.جي-(5)
 11/،ص1377تهران،
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 .باشد مي) اكوسيستم(تحقق آلودگي محيط زيست متوقف بر ايجاد تغييرات گوناگون در اجزاي محيط زيست

شود، اجزاي غير  تغييرات مختلف در آنها منجر به پيدايش آلودگي در محيط زيست مياجزاي مزبور كه بروز -1
 .محيط زيست يعني هوا،آب و زمين هستند1جاندار

در بروز اين آلودگي،اشكال گوناگون تغيير يا دگرگوني مورد نظر نيست؛بلكه رخداد تغيير نامطلوب در -2
 .باشد اجزاي محيط زيست مطمع نظر مي

محيط زيست و 2اجزاي جاندار(نامطلوب بودن تغيير آن است كه سبب شود تا موجودات زنده مقصود از-3
زيرا .اند را داشته باشند نموده مي  اي كه قبل از وقوع اين تغييرات در آب،هوا يا زمين نتواند استفاده)اكوسيستم

آور آلوده شد  عناصر مضر و زيانهنگامي كه آب به واسطه مواد آالينده آلوده گرديد و يا هوا از طريق انتشار 
به اين ترتيب،موجودات زنده كه پيش .زنده به همره آورد  تواند سودمندي گذشته را براي موجودات ديگر نمي
سو به حيات خود ادامه دهند،و از سوي ديگر در معرض نابودي  اجزا از يك  توانستند با استفاده از اين از آن مي

  سري،مهلك و مانند آن نيز قرار نگيرند؛اكنون در اثر استفاده از آب يا هوا يا زمينبيماريهاي م  زودرس و انواع
از اين   برداري گذشته عاري بنابراين،بهره.بار در امان نخواهد بود آوردهاي زيان آلوده از اين خطرات و ره

هاي مضر پديد آمده در  به عبارت ديگر، دگرگوني.پذير نخواهد بود معضالت،به لحاظ وجود اين تغييرات امكان
 .مخاطره خواهند افكند  اجزاي ياد شده محيط زيست حيات و منافع جانداران را به

گانه  هاي سه شود تغييراتي است كه در ويژگي آوري كه منجر به وقوع آلودگي محيط زيست مي تغييرات زيان-4
توان از آنها به عنوان  مواردي كه مي  از جمله.آيد فيزيكي،شيميايي و بيولوژيكي اجزاي نامبرده شده پديد مي

نام )هاي گوناگون اجزاي محيط زيست در ويژگي  ايجاد تغييرات نامطلوب(هاي بارز آلودگي محيط زيست نمونه
 :برد عبارتند از

 ميالدي، 1930حوادث آلوده كننده گسترده هوا در دره ميوز واقع در كشور بلژيك در سال -1

 ؛1948  آلودگي هوا در شهر دونورا در ايالت پنسيلوانياي آمريكا در سالوقوع حادثه مهم منجر به -2

ميالدي كه يكي از مهمترين و زيانبارترين موارد انتشار مواد سمي و  1948در سال 3فاجعه شيميايي بوپال هند-3
 .گردد شيميايي محسوب مي

 در انگلستان؛ 1952وقوع آلودگي گسترده هوا در سال -4

پردازش دوباره   ها اورال شوروي سابق در نتيجه هاي اتمي تأسيسات اتمي مستقر در كوه ر زبالهوقوع انفجار د-5
 ؛1957پلوتونيم در سال 
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آمريكا در سال   ورود پيش از پنجاه هزار گالن فاضالب راديواكتيو به رودخانه مي سي سي پي در مينه سوتاي-6
 ؛1971

 ؛1975  يوم در شمال منطقه ليورپول انگلستان در سالسوزي در يك رآكتور توليد پلوتون بروز آتش-7

 ؛1976ورود حدود نهصد تن مواد مايع خنك كننده راديواكتيو به اقيانوس آرام در سواحل ژاپن در سال -8

 ؛1979در پنسيلوانياي آمريكا در سال 1وقوع حادثه اتمي تري مايل ايسلند-9

 .1986اوكراين در سال در 2 وقوع انفجار در مركز برق اتمي چرنوبيل-10

 مفهوم حقوقي آلودگي1-2

حفاظت و   براي آن كه بتوان آلودگي محيط زيست را از نگاه حقوقي تعريف و بررسي نمود،ابتدا بايد از قانون
مندرج در آن سخن   و ماده)1378و  1371،1376با اصطالحات متعدد در (1353بهسازي محيط زيست مصوب 

 .و ماده مربوط مبادرت نمود 1375در قانون مجازات اسالمي مصوب گفت و سپس به بررسي موضوع 

 .مفهوم آلودگي در قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست1-2-1

به آب،هوا   پخش يا آميختن مواد خارجي«:قانون مزبور در تعريف آلودگي محيط زيست آمده است)9(در ماده
آور به حال   ي يا بيولوژيك آن را به طوري كه زيانيا خاك به زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شيمياي

 «.انسان يا ساير موجودات زنده و يا گياهان و يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد

ها كه در  واژه  نظر از تفاوتي كه از نظر سياق عبارت و استفاده از برخي گردد،صرف گونه كه مالحظه مي همان
كه متخصصين   وم و ماهيت تفاوت اساسي ميان اين تعريف و تعاريفياين تعريف بكار رفته است،از نظر مفه

قانونگذار در اين تعريف موارد، مباني،مصاديق و .اند وجود ندارد محيطي از مفهوم آلودگي مطرح كرده زيست
 .ابعاد گوناگوني مطرح شده در تعاريف متخصصين را مورد استفاده قراد داده است

نظر از  اي حقوقي به آن بخشيده است،صرف نوني وارد شده است و جلوهدر اين تعريف كه در عرصه قا
هاي ديگري نيز وجود  محيطي آلودگي بيان گرديد ويژگي هايي كه پيش از اين در رهگذر مفهوم زيست نكته

 :ها عبارتند از اين ويژگي.دارد كه به طور كوتاه و گذرا مورد توجه قرار خواهند گرفت

اصوال موضوع پخش و يا .از پخش و انتشار مواد خارجي به اجزاي غير جاندار محيطپيدايش آلودگي ناشي -1
انتشار مواد خارجي مربوط به آن بخش از قلمرو محيط زيست و اجزاي آن است كه امكان وقوع آن وجود 

زاي آن باشد؛هر چند وقوع اين موضوع در ديگر اج  تواند مصداق بارز و گسترده دارد،كه بدون ترديد هوا مي
  Three mile Island -(1(در .پذير خواهد بود محيط زيست نيز امكان
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در هوا،انواع گوناگوني از آاليندگي )آور البته مضر و زيان(گيري پخش و انتشار مواد خارجي راستاي شكل
هد صوتي و حرارتي پديد خوا  اي و ناشي از مواد راديواكتيو،آلودگي محيط زيست مانند آلودگي شيميايي هسته

 .نام برد  محيطي آمد كه بايد از وقوع آنها به عنوان بخشي از جرايم زيست

مواد خارجي به محيط زيست   اصوال آميختن.آميختن و تركيب شدن مواد خارجي به اجزاي غير جاندار محيط-2
 به عبارت ديگر آميختني و تركيب.گوياي پديد آمدن آلودگي محيط زيست در گستره آب خاك و زمين است

 .محيطي آلودگي آب،خاك و زمين خواهد شد زيست  شدن مواد خارجي به اين اجزاء سبب بروز جرايم

كه بر اثر پخش يا آميختن   خارجي بودن موادي.خارجي بودن مواد انتشار يافته و تركيب شده با محيط زيست-3
هاي گوناگون محيط  وز آلودگياست كه بر  نمايند،بيانگر اين نكته مهم به آب،خاك يا زمين ايجاد آلودگي مي

جرايم (ها مورد بحث نيست؛بلكه پيدايش اين آلودگي  هاي دروني در اجزاي زيست ناشي از وقوع دگرگوني
از طريق انتشار يا تركيب با اين اجزا و ...و ورود آنها به قلمرو آب و  نيازمند وجود مواد خارجي)محيطي زيست

 .باشد يميايي و بيولوژيك به آنها ميفيزيكي،ش  هاي آور چگونگي تغيير زيان

آور بودن تغييرات فيزيكي،شيميايي و بيولوژيك كيفيت آب،هوا،خاك و يا زمين ناشي از پخش يا  زيان-4
در محيط زيست سخن گفت و به دنبال آن وقوع   توان از وجود آلودگي هنگامي مي.آميخته شدن مواد خارجي

حاوي خسارت و )به تنهايي يا توامان(هاي چندگانه پديد آمده نيدگرگو  محيطي را پذيرفت كه جرايم زيست
بنابراين،در .آور بودن براي حيات و موجودات زنده نمايند صدمه باشند و سودمند بودن اين اجزا را تبديل به زيان

به )جرم(  آلودگي)كه تغيير پديد آمده است علي رغم آن(كه اين تغيرات همراه با اين شرايط نباشند  صورتي
 .شمار نخواهند آمد

موكول به بروز   هاي آدمي جا بايد به اين نكته اشاره شود،كه ممكن است مواردي پيش آيد كه فعاليت در اين
مانند اجازه قانوني . قلمداد نگردد)جرم(تغيير گردد و اين تغيير در محيط داراي آثار ناگوار نيز باشد،اما آلودگي

كه بدون ترديد سبب بروز تغيير نامطلوب در محيط زيست خواهد شد، ليكن به استفاده از سموم دفع آفات نباتي 
دليل ضرورت استفاده از آن،قانونگذار در مقررات قانوني نظير قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست اجازه 

 .برداري از آن را داده است بهره

استاندارد و   دي و صنعتي،كه با قبول موضوعها در وسايل نقليه و يا مراكز تولي هم چنين استفاده از انواع سوخت
تا حد مجاز در اين موارد،اقدامات آالينده مزبور از حمايت قانوني )تغييرات نامطلوب(پذيرش ايجاد آلودگي

تواند مطرح باشد آن  جا مي برخوردار بوده و مرتكبين قابل تعقيب نخواهند بود و حال آنكه پرسشي كه در اين
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رعايت شود و   گونه موارد كافي است؟اگر استانداردهاي مربوطه ت استاندارد در ايناست كه آيا صرف رعاي
قبول از حيث رعايت   هاي آالينده مجاز و قابل هاي حاصله در حد مجاز باشند آيا گسترده بودن فعاليت آلودگي

فيزيكي و (وب بر آدمينامطل تواند محيط زيست را با خطرات مختلف مواجه سازد و آثار ناگوار و استاندارد،نمي
محيطي  هاي زيست بسياري از آلودگي  و ديگر موجودات زنده به همراه داشته باشد؟آيا امروز پيدايش)يا مغزي

 !!!هاي مجاز نيست؟ متأثر از همين فعاليت

مقررات   گردد تا قانونگذاران به تعيين استانداردها و تبيين موضوعي كه باعث مي.پاسخ اين پرسش روشن است
دانستن استفاده از   ربوط به آنها بپردازند و اين ميزان تغييرات در اجزاي محيط زيست را بپذيرند؛همانا ضروريم

هاي مختلف براي برطرف كردن نيازهاي متنوع انسانها و حركت در مسير بروز تحوالت نوين صنعتي و  فناوري
و اين ضرورت است كه   از سوي ديگر استسو،و رشد و توسعه فناوري و بنيانهاي اقتصادي  مانند آن از يك

 .باشد كننده قابل قبول دانستن ايجاد آاليندگي مجاز و مطابق با استاندارد مي توجيه

شود كه   جا به فرمايش پروردگار عزيز عالم در آيه چهل و يكم سوره شريفه روم اشاره شايسته است كه در اين
 :آمده است  در اين آيه.باشد يط زيست با رفتار آدميان ميمح)و نيز تخريب(بيانگر ارتباط مستقيم آلودگي

 .«ظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون»

برخي   خواهد نتيجه اند پديدار شده است و خدواند مي تباهي در خشكي و دريا به دليل كارهايي كه مردم كرده
 .به ايشان بچشاند،شايد به سوي او بازگردنداز اعمال آنها را 

 مفهوم آلودگي در قانون مجازات اسالمي1-2-2

قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست لحاظ شده بود،با تغييرات )9(تعريف آلودگي محيط زيست كه در ماده
در اين .است گرديده  قانون مجازات اسالمي مطرح)688(ماده)2(اندكي در منطوق و سياق عبارت آن در تبصره

مواد خارجي به آب يا هوا   منظور از آلودگي محيط زيست عبارت است از پخش يا آميختن«:تبصره آمده است
طوري كه به انسان يا ساير   يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي،شيميايي يا بيولوژيك آن را به

 .«دهد موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد تغيير

مسائلي كه در   بنابراين.گردد هيچگونه تفاوت ماهيتي ميان اين دو تعريف وجود ندارد طور كه مالحظه مي همان
تبصره مزبور نيازمند   باشد و به اين ترتيب بيان گرديده است منطبق با تبصره فوق الذكر نيز مي)9(ارزيابي ماده

 .اي نخواهد بود تجزيه و تحليل مستقل و جداگانه
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نكته در خور توجهي كه در اينجا وجود دارد آن است كه با توجه به سابق و الحق بودن اين دو مستند و لحاظ 
در حقوق   مفهوم آلودگي)و به عبارتي حقوقي(موضوع ناسخ و منسوخ در قوانين و مقررات قانوني،عنصر قانوني

وجود )9(ماده  ه نيازي در استناد بهخواهد بود و با وجود اين تبصر)688(ماده)2(كيفري محيط زيست،تبصره
 .نخواهد داشت

 منابع آلودگي1-3

گردند ناشي از يك سلسله فعل و انفعاالت و  هايي كه در عرصه محيط زيست و اكوسيستم پديدار مي آلودگي
آيند و  هاي مختلف به وجود مي محيطي از راه هاي زيست به عبارت ديگر آلودگي.هاي گوناگون است فعاليت
 .منابع متفاوتي هستند كه اين منابع نيز،خود از منشاء و زمينه يكساني برخوردار نيستند داراي

نقشي   گاهي منشاء آلودگي تحوالت مربوط به درون اجزاي غير جاندار محيط زيست است و انسان در آن
و حقوق  ندارد،كه در اين حالت آلودگي پديد آمده خارج از موضوع بحث اين مقاله و به طور كلي حقوق

 ....ها و هاي آتشفشان مانند آلودگي حاصله از فعاليت.محيط زيست خواهد بود

دارند،كه   ها متأثر از عملكرد و اقدامات انسان است يعني منشاء انساني مواردي نيز وجود دارند كه بروز آلودگي
محيط زيست )كيفري(ها هستند كه مورد نظر قانونگذاران و حقوق بدون ترديد اين بخش از آلودگي

اساسي است   توان گفت كه به طور كلي پيدايش آلودگي در محيط زيست ناشي از دو منبع بنابراين مي.باشد مي
 :كه عبارتند از

 منبع طبيعي-1

 منبع انساني-2

روند،زيرا در بيان ظهور  بندي اوليه به شمار مي بندي منابع آلودگي محيط زيست به طبيعي و انساني،تقسيم طبقه
توان تنها به عنوان كلي انساني يا طبيعي بودن منبع آلودگي استناد كرد،بلكه بايستي منبع  هاي متفاوت نمي ندهآالي

بنابراين هريك از اجزاي غير جاندار محيط زيست اعم از .مزبور را به صورت دقيق و جزئي نيز مشخص نمود
به همين دليل مقنن .باشند به خود نيز مي آب،هوا،خاك و زمين به نوبه خود داراي منابع آلوده كننده مخصوص

به طور مستقل ...هاي گوناگون مانند آلودگي هوا،صوتي،آب و در قوانين و مقررات مختلف در رهگذر آلودگي
توان  است و اين امر نشانگر آن است كه نمي  شوند نيز سخن گفته ها مي از منابعي كه سبب بروز اين آلودگي

استناد كرد و به همين اندازه بسنده نمود؛زيرا براي   تنها به داشتن منبع انساني آنبراي انواع مختلف آلودگي 
ها از  سو،و تعيين تكليف درباره پديدآورندگان اين آلودگي ها از يك پيشگيري از وقوع يا تكرار اين آلودگي
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يا صوت ضروري سوي ديگر،شناخت منبع يا منابع خاص هريك از اقسام مختلف درباره محيط زيست مثل هوا 
ي جلوگيري از آلودگي هوا  قانون نحوه)3(مانند تعيين منابع ايجاد كننده آلودگي هوا در ماده.خواهد بود

 :عبارتند از  كه)1383اصالحي )1374مصوب 

 وسايل نقليه موتوري-1

 كارخانجات و كارگاهها و نيز نيروگاهها-2

 منابع تجاري و خانگي و منابع متفرقه-3

تشابه   كه(نيز منابع بروز اين آلودگي 1378اجرايي نحوه جلوگيري از آلودگي صوتي مصوب  نامه در آيين
منابع مزبور به   نامه اين آيين)6(در ماده.به صورت جداگانه ذكر شده است)فراواني با منابع آالينده هوا نيز دارند

 :شرح زير فهرست گرديده است

 نيروگاهها و پااليشگاهها-1

 كارگاههاها و  كارخانه-2

 .وسايل نقليه موتوري اعم از هوايي،دريايي،زميني و زيرزميني-3

 ها انواع آالينده1-4

هاي  بندي طبقه  يكي از مهمترين.بندي نمود توان از جهات گوناگون طبقه هاي محيط زيست را مي آالينده
وجود دارد كه   كننده كلي ودهبر اين مبنا در گونه آل.باشد ها از حيث بيولوژيكي مي بندي آالينده مزبور،دسته

 :مزبور عبارتند از  هاي كننده آلوده.باشند ها و مصاديق متعدد ديگر نيز مي هريك به نوبه خود داراي زير بخش

 هاي قابل انحطاط آلوده-1

 هاي غير قابل انحطاط آلوده-2

 :قابل انحطاط-1

توان آنها را تجزيه نمود و نيز به  ند كه ميمحيطي هست هاي زيست هاي قابل انحطاط گروهي از آالينده آالينده
هستند كه   هاي قابل انحطاط داراي سه قابليت كننده بنابر اين آلوده.مصارف مورد نظر رساند و يا از بين برد

 :عبارتند است از

 قابليت تجزيه-1

 قابليت مصرف-2

 قابليت انهدام-3
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باشند اين نويد را براي محيط زيست و اجزاي آن  ميهاي مختلف  ها كه گوياي امكان بروز دگرگوني اين قابليت
در .نيستند  بار براي محيط زيست آورند،كه حاكي از پيدايش خطرات جدي و راه آوردهاي زيان به همراه مي

هاي  كننده آلوده. توان با دشواريهايي روبرو باشند نيز وجود دارد سايه وجود آنها امكان پااليندگي هرچند كه مي
 :شوند اط به دو قسمت تقسيم ميقابل انحط

 هاي قابل انحطاط تند كننده آلوده)الف

 هاي قابل انحطاط كند كننده آلوده)ب

 قابل انحطاط تند)الف

هاي كشاورزي، زيست  هاي قابل انحطاط مربوط به پسماندها و زايدات حاصل از فعاليت اين بخشي از آالينده
تجزيه سريع   باشند كه امكان مي)فاضالب انساني(ها زيست انسان هاي ناشي از جانوري و حيوانات و نيز فاضالب

تواند فاضالب انساني  اي كه در آن آب با سرعت در جريان است مي به عنوان مثال،رودخانه.آنها وجود دارد
اي كه به حال انسان و ساير جانداران  به گونه(وارد شده در آن را به سرعت تجزيه كند و مانع از آلودگي آب

طبيعي پاكسازي مزبور   اين پااليندگي زماني ممكن است با مشكل مواجه شود كه سيستم.گردد)آور باشند انزي
نظير شهرهاي   بنابر وجود داليلي از قبيل ورود فزاينده و تراكم زايدات آالينده از مناطق گوناگون

از بين رفتن امكان   تالل سبببزرگ،مناطقي از يك شهر و در مواردي نيز مناطق روستايي مختل شود و اين اخ
 .پااليندگي ياد شده گردد

 قابل انحطاط كند)ب

است و   پذيري آنها با كندي همراه هاي است كه تجزيه هاي قابل انحطاط كند آالينده كننده مقصود از آلوده
صورت   بهدر اين فرآيند تجزيه اجزاي مواد آالينده .برخالف گونه قبل امكان تجزيه سريع آنها وجود ندارد

پارهاي از مواد راديواكتيو و نيز .يابند گردند و يا آنكه به ميزان قابل توجهي نارسايي مي كامل از يكديگر جدا مي
ت وارد شده در خاك بتواند به ميزان .د.در حدود چهار سال زمان نياز دارد تا د.ت در اين گروه قرار دارند.د.د

اي  برخي از مواد راديواكتيو نيز به گونه.در خاك را تجزيه نمايد از سطح اوليه وارد شده آن%25بيست و پنج 
آنها جلوگيري گردد،تجزيه   هستند كه در گستره زماني چند دقيقه يا ساعت در حدي كه از خطر آفرين بودن

 .131-مانند يد. گيرند هاي قابل انحطاط تند قرار مي شوند و به اين ترتيب در شمار آالينده مي

ن گروه از مواد راديواكتيو،موادي از اين گونه نيز وجود دارند كه تجزيه آنها در زمان كوتاه و يا نه در برابر اي
ها  شود و تا ده كه در نتيجه وقوع انفجار اتمي توليد مي 90-مانند استردونيتوم.پذير نيست چندان طوالني امكان
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-توان از پلوتونيوم به عالوه مي.ماند ا ميبار در عرصه محيط زيست و طبيعت به ج سال به صورت مهلك و زيان
بار در  خطرآفرين و زيان  آيد و تا صدها هزار سال به شكل نام برد كه در اثر فعاليت نيروگاه اتمي پديد مي 239

 .محيط باقي خواهند ماند

 غير قابل انحطاط-2

روبرو   دمات جدي و فراوانتوانند سالمت و بهداشت محيط را با مشكالت و ص ها كه مي اين بخش از آالينده
در اين گروه . گردند پذير نبوده و متالشي نمي هاي طبيعي تجزيه هايي هستند كه اصوال از راه سازند،آلوده كننده

 .ها را نام برد اي از پالستيك توان از سراب،جيوه و برخي از تركيبات آنها و گونه ها مي از آالينده

ن زيادي از آلودگي محيط زيست جلوگيري نمود و در نتيجه از بروز خسارت بنابر اين براي آنكه بتوان تا ميزا
ممانعت به عمل   در اجزاي مختلف محيط زيست،به ويژه اجزاي جاندار آن...)ها و وميرها،بيماري مرگ(گوناگون

حطاط كند به هاي غير قابل انحطاط و يا قابل ان كننده پذير است آلوده آورد؛بايستي تالش نمود تا جايي كه امكان
محيط زيست خصوصا آب،هوا و خاك وارد نشوند و يا از طريق خارج كردن آنها از محيط زيست،در راستاي 

 .ها گام برداشت كاستن از شدت اين زيان

 
  نتيجه

محيطي   اي از جرايم زيست براساس بررسيهايي كه در زمينه آلودگي محيط زيست و تأثير آن و نيز تحقق پاره
 :ها برشمرد آورد اين ارزيابي توان موارد ذيل را به عنوان ره مي.است صورت پذيرفته

هاي مورد نظر  هاي كه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي در راستاي نيل به اهداف و برنامه بخشي از فعاليت-1
 .گردند هاي گوناگون در عرصه محيط زيست مي دهند،موكول به بروز آلودگي خويش انجام مي

خاصي   محيطي است كه سبب مطرح شدن عناوين هاي زيست يي متفاوت در رهگذر آلودگيوجود قلمروها-2
 .گردد مي...چون آلودگي صوتي،آب،هوا و

محيطي   با انعكاس قلمرو عناوين مختلف مربوط به آلودگي محيط زيست در قوانين و مقررات،جرايم زيست-3
 .و محيط زيست مطرح شده است باره و در گستره حقوق كيفري متنوع و متعددي نيز در اين
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  پايان طبيعت
The end of Nature 

 بيل مك كيبن

  
 :چكيده

كه ما  اول اين: نوشتم، با دو مالحظه شروع كردم 1980را در اواخر دهه » پايان طبيعت«هنگامي كه من كتاب 
كند، اما در واقع، اكنون  غيير ميكنيم كه كره زمين با سرعت بسيار ناچيز ت ما عادتا فكر مي -فهميم  زمان را بد مي

كند  هاي ما تغيير مي شود؛ زمين به طور سريع، عميق و خطرناك، در نتيجه دستكاري اين كار با سرعت انجام مي
كنيم كه مردم اندك هستند و جهان  ما عادتا فكر مي. كه ما در فهم مقياس نيز دچار اشتباه هستيم ـ و دوم اين

 .كند ما، عكس اين مطلب صدق مي وسيع، اما در دوره زندگي

كه من در حال نوشتن اين مقدمه جديد براي دهمين سالگرد چاپ اين كتاب هستم، هنوز  1999در زمستان سال 
ترين دوازده ماه  ، گرم1998اعالم كرده است كه دوازده ماه سال » ناسا«. آن دو مطلب ذهن من را پر كرده است
را كه به نوبه خود  1997با اختالف زياد، ركورد سال  1998است و سال  از زماني است كه ركوردها ثبت شده

شناسيم، پس از  ترين ده سالي كه ما مي و در واقع، هفت سال از گرم... بود، شكسته است 1995باالتر از سال 
تر از  ؛ مهمترين آمار دهه گذشته است ها مهم اين. به وقوع پيوسته است 1989در سال » پايان طبيعت«انتشار كتاب 

ها  رشد ناگهاني بازار بورس يا ميزان محبوبيت رئيس جمهور و يا همه چيزهايي كه ما توجه بيشتري به آن
كنيم؛  ترين لحظه حيات بشر زندگي مي كنند كه ما در شگفت ها همه بر اهميت اين نكته تأكيد مي اين .كنيم مي

يابد كه ما همه چيزهاي اطراف خود را دگرگون  زايش ميقدر اف ما آن) و اميال(اي كه شمار ما و عاليق  لحظه
 .كنيم مي

كره شمالي، روي هم رفته، يك هفته  هاي كره زمين با سرعت بيشتري حركت كند، بهار در نيم اگر امروز چرخه
رسد، جامعه بشري حداقل در خصوص اين موضوعات بسيار  به نظر مي. زودتر از دو دهه قبل فرا خواهد رسيد

رغم تعداد زياد  علي. زمان سياسي و اقتصادي براي يك دهه دچار وقفه شده است. گير خواهد شد مينمهم، ز
هاي بلند باال، ما تقريبا هيچ كاري براي جلوگيري از انتشار دي اكسيد كربن  هاي بين المللي و اعالميه كنفرانس

درصد بيشتر  15الت متحده به تنهايي حدود در واقع، اكنون ايا. ايم شود، انجام نداده كه باعث گرماي جهاني مي
من گفتم، ما بايد  1989در سال . كند از زمان چاپ اول اين كتاب، دي اكسيد كربن در جو كره زمين رها مي

 .ها بشويم بايد كمتر سوار آن) همچنين(تر سوار شويم و  هاي كوچك اتومبيل



  )    وضعيت حاد درياچه اروميه از نظر حقوق محيط زيستموردي بررسي با (        )1391(ويژه نامه حقوق محيط زيست  
 

255 

www.azyasa.wordpress.com                                                                azyasa@gmail.com 
 انجمن حقوقي آذياسا

هاي جامعه انساني است كه واقعيت  آهنگ واكنش اين همان تناقض و تضاد بين آهنگ تغييرات جهان فيزيكي و
 .دهد محيطي زمان ما را تشكيل مي كليدي زيست

يك دهه پيش، كساني از ما كه متقاعد شده بودند آب و هوا به سرعت رو به گرم شدن است، در حاشيه بودند؛ 
هايي كه تأثير  گزارشنوشتم، همه مطالعات و  وقتي من اين كتاب را مي. اي سرسخت و مصمم يك گروه حاشيه

علم هنوز از بسياري جهات در مراحل ابتدايي قرار  .كردند، روي ميز من قرار داشتند اي را تشريح مي گلخانه
داشت و جاي هيچ تعجبي نبود، اما مطالعاتي كه تاكنون راجع به گرماي جهاني انجام شده است، يك آشيانه 

اند؛  هاي استوايي متراكم پرداخته برداري از توندراها و جنگل به بهرهدانشمندان فوق دكترا . كند هواپيما را پر مي
) درون ساقه)هاي  اند؛ دايره آوري كرده هاي گياهي قديمي را جمع اند؛ گرده ها را به فضا پرتاب كرده ماهواره

ند و امواج صدا را به ا هاي هوا را به پرواز درآورده اند؛ بالن هاي يخ پيش رفته اند؛ تا عمق اليه درختان را شمرده
كه  اند؟ اين ها چه آموخته اند؛ و آن ها تمام وقت كار كرده برعكس سياستمداران، آن. اند ها فرستاده تمام اقيانوس

، اكنون چيزهاي 1989ما نسبتبه سال . اي درست از آب درآمده است هاي دهه قبل به گونه قابل مالحظه بيني پيش
ها چنين  در ارزيابي اين آموخته. دانيم هاي خورشيدي مي ذرات سولفور و لكهبيشتري راجع به تشكيل ابرها، 

هاي استوايي، دماي هواي سياره  هايشان و با سوزاندن جنگل ها و كارخانه ها با اتومبيل رود كه انسان انتظار مي
 .را سه تا چهار درجه، در قرن آينده افزايش خواهند داد[زمين [

اي بود  العاده ها ، فوران خارق ترين آن قابل توجه. اند ه كارهاي علمي سرعت بخشيدهحوادث متنوع طبيعي نيز ب
. كه كوه پيناتوبو در فيليپين آسمان را با مقداري از مواد شيميايي مختلف كه به آساني قابل تشخيص بود، پر كرد

توانند  كنند، مي هاي مختلف كامپيوتري را در خصوص آب و هواي زمين طراحي مي دانشمنداني كه مدل
هاي آينده چه اتفاقي  بيني كنند كه در سال هاي خود كنند و پيش اند، وارد برنامه اطالعاتي را كه به دست آورده

اي هشدار  جيمز هانسن از ناسا كه بيش از هر كس ديگري به جهانيان درخصوص تأثيرات گلخانه. خواهد افتاد
دماي هواي سياره در سه سال آينده، به صورت ماه به ماه تغيير خواهد كه چگونه  بيني دقيق اين داده بود، با پيش
اي  رسيد او اشتباه كرده باشد و كساني كه درمورد تأثير گلخانه ابتدا به نظر مي.ترين هشدار را داد كرد، جسورانه

ك نشست به ياد ماندني ور شدند و تمام نظريه او را زير سؤال بردند اما در ي ترديد داشتند، به تمام نتايج او حمله
من معتقدم، اين يك موردي است كه مدل درست «: در هاوايي، هانسن روي نظرات خود پافشاري كرد و گفت

و در واقع، درست چند ماه بعد، دماي هواي جهاني، خود را با صراحت و . »كند است و جهان اشتباه عمل مي
ن ماجرا به هواشناسان اطمينان و اعتماد بيشتري در اي. هاي او هماهنگ كرد بيني دقت شگفت انگيزي با پيش



  )    وضعيت حاد درياچه اروميه از نظر حقوق محيط زيستموردي بررسي با (        )1391(ويژه نامه حقوق محيط زيست  
 

256 

www.azyasa.wordpress.com                                                                azyasa@gmail.com 
 انجمن حقوقي آذياسا

در نشست . ، هيأت داوري علمي، نظر خود را اعالم داشت1995شان بخشيد و در سال  هاي پيچيده خصوص مدل
دانشمند كه توسط سازمان ملل ترتيب داده شده بود،  1500بين المللي راجع به تغييرات آب و هوا، اجتماعي از 

شواهد روي هم رفته حاكي از اين «: اي كوتاه و خشك، اما تاريخي خالصه كرد د را در جملهتمام اطالعات خو
 .«بيني است است كه تأثير بشر بر آب و هواي جهاني، قابل پيش

اين مانند خطر اصابت يك سياره . به عبارت بهتر، گرماي جهاني، ديگر مربوط به تهديدات ذهني و دور نيست
در واقع، محققان ـ . ما روي تندآب هستيم، نه روي آب آرام. در حال وقوع است كوچك نيست بلكه يك خطر

توانند اثرات اين پديده را حتي در اين مراحل  ها مي ها رو به افزايش است ـ تأكيد كردند كه آن كه تعداد آن
ي را به سياره كند و بايد آن آب اضاف شود، آب بيشتري را تبخير مي هوا همين كه گرم مي. ابتدايي ببينند

بنابراين، حوادثي نظير . به عبارت ديگر، بايد هم مقدار خشكسالي و هم مقدار بارندگي افزايش يابد. بازگرداند
هايي كه در چين، بنگالدش،  سوزي جنگل كه روز را در مالزي و اندونزي تبديل به شب ساخت و يا سيل آتش

يك مطالعه كه دو سال پيش . فتادند، قابل انتظار بودبه راه ا 1998كره، مكزيك و چند جاي ديگر در سال 
حوادث بسيار «توسط توماس كارل از طرف اداره ملي مربوط به اتمسفر و اقيانوس گزارش شد، نشان داد كه 

در ] آمريكا[كنند، در قاره ما  اينچ از آب را تخليه مي 2هايي كه در بيست و چهار ساعت،  مانند طوفان» سريع
  .اين يك خيزش باورنكردني است. ، بيست درصد افزايش يافته است1900ل مقايسه با سا

بينيد، توسط ما توليد  اگر شما از پنجره بيرون را نگاه كنيد، بخشي از آنچه شما به عنوان هوا مي«: گويد كارل مي
بيشتر ذراتي كه  سال ديگر از پنجره به بيرون نگاه كنيد، ما مسؤول توليد 50اگر شما از اكنون تا ... شود مي
 .«بينيد، هستيم مي

تر و  هاي قطب شمال و قطب جنوب نازك كنند؛ يخ نشيني مي هاي طبيعي در سراسر جهان عقب يخچال
دهند كه اگر دماي  شواهد در حال افزايش، نشان مي. آيد شوند؛ سطح دريا به تدريج و مدام باال مي ناپايدارتر مي

قطع شود؛ آن وقت است كه در » گلف استريم»است تا جريان آب گرم هوا از حد معيني بيشتر شود، كافي 
 .دهد تغييرات در سطح جهاني به طرز شگفت انگيزي روي مي .اروپا ويراني به بار خواهد آورد

انگيز جامعه علمي، در جريان  هاي شگفت ها و يافته ها در خصوص بارندگي، ذوب شدن يخ با اين وجود، پيام
هاي فسيلي در  اي كه از سوي صنايعي كه آينده بدون سوخت كننده مبتني بر اطالعات گمراهاقدامات مقتدرانه 

هاي سال گذشته را  من روي ميز خودم تمام گزارش. رسد گيرد، به گوش نمي گنجد صورت مي ها نمي تصور آن
ار روزانه در مورد تغيير آب و هوا از سايت ارتباط سبز و پست الكترونيكي نشريه ملي مربوط به اخب
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هاي  به عنوان مثال، وزن خرس(دهد  ها تمام مطالعات جديد را نيز پوشش مي اين گزارش. محيطي، دارم زيست
شود  ها محسوب مي ها پوند نسبت به سي سال پيش كمتر شده است، چون مناطق يخي كه شكارگاه آن قطبي، ده

درصد كاهش يافته  70به خاطر گرم شدن آب، ها در طول ساحل غربي  تحليل رفته است؛ يا مقدار زوپالنكتون
 .(است

هاي  ها، مجالت و برنامه هاي خبري و مقاالتي را كه در روزنامه كه اين سايت، مطالب، ستون تر اين اما مهم
حداقل نصف و در  .تلويزيوني در مورد موضوع محيط زيست موجود است، به صورت خالصه آورده است

گروه كوچكي كه در مورد . هاي ديگر هستند ها، درباره سياره قاالت و سرمقالهها تقريبا همه م بسياري هفته
شوند، هرگز  هاي هنگفت نفت و زغال سنگ تأمين مي تغييرات آب و هوا شك و ترديد دارند و توسط پول

شمندان شود ـ مثالً برخي اعترافات دان هرگونه توضيح ناچيزي كه در انبوه مطالعات مطرح مي. بيدار نخواهند شد
ها به عنوان يك دليل و برهان جامع  هستند ـ از سوي آن «غيرقطعي«هاي كامپيوتري  بيني كه پيش مبني بر اين

ترين سال تاريخ  يعني گرم 1998در سال . گيرد اي مستمسك قرار مي براي اثبات دروغ بودن كل تئوري گلخانه
كنند گرماي جهاني رخ  ط دانشمنداني كه فكر ميما، يك عريضه بلندباال سر بر آورد كه از قرار معلوم توس

آوري فاقد ارزش از اسامي  بعد از پوشش وسيع آن، معلوم شد كه يك جمع. نخواهد داد، امضا شده بود
 .غيرمستند مانند دختران بانمك اينترنتي بوده است

اين بخشي از . م بودرفت بلكه ضروري ه هايي، يك دهه پيش نه تنها انتظار مي كنم، چنين واكنش تكرار مي
كردند، كارشان را  هاي رقيب علمي برقرار نمي نگاران يك نوع موازنه و تعادل بين گروه اگر روزنامه. فرآيند بود

زند كه گرماي جهاني  بازي است و به اين ايده دامن مي درست انجام نداده بودند، اما امروز اين يك نوع حقه
 .ثابت شود و ممكن هم هست كه ثابت نشوديك نظريه است كه ممكن است درستي آن 

آنچه بيشتر براي من اهميت . ترين بخش آن البته علم بخشي از نسخه اصلي كتاب من بود و آن هم نه مهم
اند كه همه  قدر زياد شده ها آن كه براي اولين بار انسان داشت، استنتاجي بود كه من از علم به عمل آوردم؛ اين

عاليق، عادات و . ايم ما به طبيعت به عنوان يك نيروي مستقل پايان داده. اند گون كردهچيزهاي اطراف ما را دگر
 .آمال ما اكنون در هر متر مكعب هوا و در هر مقدار افزايش درجه در دماسنج، قابل تشخيص است

بيعي باال رفته اگر دماي هوا به داليل كامالً ط. كند البته اين مسأله، در عمل نتايج گرماي جهاني را بدتر نمي
باشد، ما در موقعيت بدي قرار خواهيم گرفت، اما براي من، اين لحظه تاريخي، متفاوت با ديگر اوقات است؛ 

توانيم خودمان را  ما ديگر نمي. حتي مفاهيم فلسفه ما، مذهب ما و احساس ما از خودمان با گذشته متفاوت است
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هاي شديد، رعد  طوفان. اكنون ما همان نيروهاي برتر هستيم. انيمهايي تحت تأثير نيروهاي برتر بد به عنوان گونه
 .همين است» پايان طبيعت«مقصود من از . ها و تورنادوها ديگر كار خدا نيست بلكه كار انسان است و برق

ن مناظره دانشگاهي پس از انتشار اي. ها هستند كه در مركز تاريخ قرار دارند كنند كه اين آن البته همه فكر مي
بسياري از منتقدان ادعا كردند كه ما واقعا طبيعت را . كتاب همچنان پرشور و حرارت وجود داشت و ادامه يافت

ايم و هم خودمان بخشي  مان را دگرگون ساخته ها چيزهاي اطراف رسانيم؛ چون ما، هم در طول قرن به پايان نمي
 .توانيم آن را تخريب كنيم از طبيعت هستيم و لذا نمي

بايست از  وقتي ما با تني ضعيف و كم تحرك پا به جهان گذاشتيم، مي .وي اين ايرادات البته صحيح استهر د
هايي را  ما مكان. كرديم تنها سرمايه خود يعني مغز بزرگمان براي دگرگون ساختن چيزهاي اطرافمان استفاده مي

اي  آورديم و حتي تا اندازه ا به عمل ميها غذايمان ر هايي را كه در آن كرديم، مكان ها زندگي مي كه در آن
 .هاي اطراف را دگرگون ساختيم بيابان

سازي در مقياس  و محصوالت فرعي صنعتيDDT هاي سمي نظير كننده ما با انتشار نامرئي مواد راديواكتيو، آلوده
اگر مورد جنگ . سازيم جا نيستيم دگرگون مي هايي را كه خودمان هم در آن وسيع مانند باران اسيدي، مكان

هاي قابل تصور را به نمايش خواهد  ترين دگرگوني اي گسترده را كنار بگذاريم، گرماي جهاني بزرگ هسته
ناپذيري بر گياهان، جانوران، بارندگي، تبخير آب و  ما با تغيير زياد دماي هواي سياره، به طور اجتناب. گذاشت

در واقع، فيزيك آب و هوا . مين متفاوت از اينچ ديگر استهر اينچ از كره ز. گذاريم ها تأثير مي تجزيه خاك
هاي شمال و جنوب، يعني دورترين نقاط از جوامع انساني، در حال  دهد كه بيشترين تغييرات در قطب نشان مي

اين تغيير در كميت . اند ترين نيرو براي تغيير بر روي سياره شده كننده انسان، قوي محصوالت آلوده. جريان است
حكايت دوره زندگي ما ـ يعني همين چند دهه اخير ـ . شود قدر زياد است كه تبديل به تغيير در كيفيت نيز مي آن

 .حكايت آغاز يك دوران است

طي چند قرن اخير، ما فراموش كرديم كه . اين ايراد هم صحيح است كه ما در واقع، بخشي از طبيعت هستيم
تواند توجيه كننده اين امر باشد كه ما به طور  ه نظر من، اين موضوع نميچگونه با نظام خلقت مرتبط هستيم، اما ب

  .كاهد چنين از تلخي آن نمي نادرست، اطرافمان را دگرگون سازيم و هم

بريد؛ اگر شما  زنيد و از غروب تماشايي خورشيد لذت مي شما تصور كنيد در كنار يك بركه در جنگل قدم مي
يك قوطي كوكاكوال را كه كسي در نيزار انداخته است ببينيد، تأثيري كه اين عمل  اتفاقي به پايين نگاه كنيد و

گذارد و دليل آن ـ  گذارد، متفاوت از تأثيري است كه ديدن مقداري تپاله گوزن روي شما مي بر روي شما مي
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ه است، يا حداقل يك دليل آن ـ درك ما نسبت به اين مطلب است كه شخصي كه قوطي كوكاكوال را انداخت
طور كه نيازي نيست كه ما حتما دماي هواي كره زمين را افزايش  نيازي نداشت كه حتما اين كار را بكند؛ همان

هاي  هاي ديگر متفاوت هستيم، تنها به اين دليل كه ما امكان خودمحدودسازي و انتخاب راه ما از گونه. دهيم
 .ديگر را داريم

گيريم، مبني بر  اي كه ما تصميم جمعي مي كند؛ حوزه سياست وارد مي اين، همان چيزي است كه ما را به حوزه
كنم، تغيير واقعي بسيار دشوار است  ده سال پيش، من گفتم كه فكر مي. كه خود را محدود كنيم يا نكنيم اين

يي ها هاي مدرن، ماشين از خيلي جهات، انسان .باشد مان مي سازي بنيادهاي زندگي چون اين به معناي دگرگون
بنابراين، ثابت نگه داشتن مصرف سوخت فسيلي ـ چه رسد به كاهش . هاي فسيلي هستند براي مصرف سوخت

هاي زندگي روزمره ما را در بر  دانند ـ عمالً همه جنبه درصدي كه دانشمندان ضروري مي 70آن به مقدار 
كنيم،  ايي را كه در آن زندگي ميمان را، فضاه هاي جابجايي ما نياز به اين خواهيم داشت كه شيوه. گيرد مي

 .ها و غذاهايمان را تغيير دهيم شغل

رفت و جاهايي كه  هاي برون وجوي راه من بيشتر وقتم را در دهه اخير براي جست. اين كار انجام شدني است
باره در» اميد، بشر، محيط طبيعي«تحت عنوان  كتابي. ام صورت گرفته است، گذاشته) در اين زمينه(برخي كارها 

قدر عجيب است كه شهروندانش به  راني آن، آن جايي كه سيستم اتوبوس. ام شهر كوريتيبا در برزيل، نوشته
ام، جايي كه  پوستي كراال بوده من مدتي در ايالت سرخ. كنند ها سوخت مصرف مي اندازه يك سوم بقيه برزيلي

هاي اميد به زندگي، نرخ  ي بر كره زمين، شاخصمحيط دالر و به تبع آن، حداقل تأثير زيست 300با درآمد سرانه 
 .زاد و ولد وميزان باسوادي مردم آن، قابل رقابت با ماست

نوشتم،  را مي» پايان طبيعت«، وقتي كتاب 1989در سال . اما چنين مواردي، برخالف روند دهه گذشته است
افتد؟ در ده سال  محيط زيست ميكننده شود، چه اتفاقي براي  نگران اين بودم كه اگر چين يك كشور مصرف

گذشته، چين ظرفيت توليد ساالنه برق خود را برابر با تمام ظرفيت توليد برق كاليفرنياي جنوبي، افزايش داده 
پس از . چين تنها يك نمونه از كل جهان است. است و اكنون صنعت تمام اتوماتيك آن در حال انفجار است

هيچ جايي در روي اين . ين ايدئولوژي، مصرف گرايي بوده استپايان جنگ سرد، بدون شك، قدرتمندتر
را ) 1(»واچ بِي«از هر پنج انسان، يك نفر در هفته، برنامه . سياره وجود ندارد كه اسير جادوي رفاه نشده باشد

ند و كن آورند يا در عشاي رباني شركت مي سرتعظيم فرود مي» كعبه«بيند، بيشتر از تعداد كساني كه در برابر  مي
حتي در كشور ما كه . دهند گيري روان ما مؤثر است، انجام مي االصول در شكل يا ديگر كارهايي را كه علي
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كه چه چيز  اند، احساس ما از اين زيستي روي آورده رغم وجود برخي اشخاص كه به ساده مردم سير هستند، علي
تون كه بر اين دهه سلطه داشت، با اين شعار به بيل كلين. گردد يا چه كسي هستيم، بيشتر به پول و كاال بر مي

بين  ما در يك لحظه مطلوب و خوش! و حق با او بود» !، اي ابله]كه مهم است[اين اقتصاد است «: قدرت رسيد
ترسيم مثل  ها مي تنها چيزهايي كه از آن. كند كنيم؛ بازار بورس با شتاب هر چه بيشتر رشد مي كننده زندگي مي
 .يا سقوط مالي آسيا، تهديدهاي مستقيم و آني براي ثروت هستند Y2K باگ كامپيوتري

به تعبيري ديگر، جهان . ايم بنابراين تعجبي نيست كه ما هيچ گامي براي حل مشكل گرماي جهاني برنداشته
. كنيم ما صرفا به اقتصاد چسبيده و از آن حمايت مي. طبيعي براي ما به اندازه جهان اقتصادي، واقعي نيست

بنابراين اگر . ها سرعت ببخشد كنند كه به رشد آينده آن اي تنظيم مي سياستمداران ما تصميمات خود را به گونه
، به موضوع »هاي فسيلي پايان دهيم، به اقتصاد ضربه خواهيم زد اگر به اتكاي خود به سوخت«: كسي بگويد
، اين »كند اي فسيلي، سياره را تخريب ميه اتكاي ما به سوخت«: دهد، اما برعكس، اگر كسي بگويد فيصله مي

 .كره زمين براي ما مفهوم انتزاعي است و اقتصاد، عيني و ملموس. رسد مورد به نظر مي يك مخالفت بي

هاي فسيلي، به شكوفايي  اند استدالل كنند كه كنار گذاشتن سوخت برخي طرفداران محيط زيست سعي كرده
خطرتر انرژي، باعث برانگيختن ما به سمت  به منابع كم] هاي فسيلي ختاز سو[اقتصادي منجر خواهد شد، گذار 

هاست، اما در كوتاه مدت، تغييرات  در بلندمدت حق با آن. انقالب تكنولوژيك بزرگ ديگري خواهد شد
يز ها پره طلبد كه حتي سياستمداران طرفدار محيط زيست مانند ال گور نيز از مواجه كردن ما با آن بنياديني را مي
داند كه اين واقعيت در  قيمت بنزين اكنون يك چهارم قيمت يك بطري آب است و هر كسي مي. خواهند كرد

 قلب مشكالت ما نهفته است، اما چه كسي اين را خواهد گفت؟ 

قدر غيرقابل  اند كه نتايج گرماي جهاني آن طرفداران محيط زيست، اميدهاي خود را معطوف به اين نكته كرده
. وحشتناك خواهد شد كه ما از خواب جادويي مصرف، بيدار و وادار به اقدام در اين زمينه خواهيم شدترديد و 

، به 1990بيني كرد، تغيير آب و هوا تا اواخر دهه  ، به عنوان مثال، آقاي هانسن از ناسا پيش1980در اواخر دهه 
. كنند كه هوا چه مسخره شده است كر مياكثر مردم عادي ف. ها محسوس خواهد شد آساني براي مردم در خيابان

براي حوادث طبيعي اختصاص داده شده است، به تنهايي از هزينه مذكور  1998اي كه در سال  چرا كه نه؟ هزينه
 .بيشتر است 1980در كل دهه 

ها و امواج گرم، باعث تقاضاي بيشتري براي تغيير  سوزي جنگل ها، آتش رسد سيل با وجود اين، به نظر نمي
. يك دليل آن ممكن است اين درك باشد كه از برخي جهات، ديگر براي انجام هر كاري دير شده است. بشود
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قدر بزرگ و وحشتناك هستند كه باال بردن ده سنتي ماليات  ها را رها كرديم، آن اي كه ما آن نيروهاي فيزيكي
اكنون براي متوقف كردن . صحيح استاز سويي اين مطلب . گاز، در مقايسه با آن به نحو مضحكي ناچيز است

توانيم انجام دهيم اين است كه زيان و ضرر آن را  همه آن چيزي كه ما مي. گرماي جهاني خيلي دير است
اي را تدارك دهيم، اين مبارزه براي جهاني خواهد بود كه قرار است در آن  اگر ما بخواهيم مبارزه. كاهش دهيم

 .ايم در آن متولد شدهزندگي كنيم و نه براي جهاني كه 

است؛ يعني هر چقدر شما دماي هوا را افزايش » هاي بازخورد حلقه»ناگوارترين بخش فرآيند گرماي جهاني 
اگر شما به عنوان مثال در قطب شمال . شود كه مجددا دماي هوا را افزايش خواهد داد دهيد، باعث تغييراتي مي

كند و  شود كه مقدار عظيمي كربن در فضا پخش مي توندرا ميگرما توليد كنيد، اين امر باعث ذوب شدن يخ 
چند سال . كنند ها نيز عمل مي هاي بازخورد در ديگر حوزه دهد، اما حلقه اين به نوبه خود گرما را افزايش مي

براي نوشتن اين . »عصر اطالعات فراموش شده«، كتابي نوشتم تحت عنوان »پايان طبيعت«پس از نوشتن كتاب 
ترين سيستم تلويزيوني كابلي در خصوص كره زمين در يك روز با  من هر چيزي را كه از طريق بزرگكتاب، 

اگر همه . آن مواجه شدم، تماشا كردم، دو هزار و چهارصد ساعت نوار ويديويي، يك تصوير كلي از عصر ما
  :ها را بخواهيم در يك پيام كوتاه خالصه كنيم، اين است آن وراجي

 .«ترين نوع تمام مخلوقات ان هستيد، مهمشما مركز جه»

هايي كه به عدالت اجتماعي  كنند و چه براي آن ها كه تبليغ مي چه براي آن(براي طرفداران محيط زيست 
گونه باشد كه ما بخشي از يك  نگاه ما نه تنها بايد اين. تر از اين نيست اي خطرناك هيچ ايده (مند هستند عالقه

اگر مشكل زيست محيطي . تر هم باشيم لكه همچنين بايد متوجه مطالبات آن نظم بزرگتر هستيم، ب چيز بزرگ
تر كنيم و به  ايم، پس ما بايد ياد بگيريم كه چگونه خودمان را كوچك ما اين است كه ما خيلي بزرگ شده

 .خودمان كمتر مركزيت بدهيم

تر بودن  شد احساس كوچك هميشه باعث مي ما در پايان دادن به طبيعت و خاتمه دادن به آن حوزه مجزّايي كه
اكنون دشوار است كه ما به جنگل، كوه،اقيانوس و . ايم بكنيم، حلقه بازخورد مخصوص خودمان را تكميل كرده

آن . هاي وحشي برويم و همان احساس عجيب كوچك بودن به ما دست بدهد اي از گل يا حتي منطقه
 .جا هستيم ما همه. هاي كوكاكوال همه جا هستند قوطي

آنجا . ام هاي آديرونداك واقع در شمال نيويورك، يك زندگي راحت داشته من در اين ده سال گذشته در كوه
در . هاي مختلف است هايي است كه پذيراي جانوران و گياهان وحشي زيادي در فصل يكي از معدود مكان
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جايي كه مردم در . ظت شده استنتيجه شعور و خرد مردم نيويورك، اين مكان يك محيط وحش وسيع حفا
توانيد احساس كوچك بودن بكنيد و البته  جا گاهي اوقات هنوز مي شما اين. كنند بين بقيه مخلوقات زندگي مي

ساله است، با يك نوع  6اكنون  دختر من كه هم. اين احساس، براي من نوشداروي بزرگي براي نااميدي است
هاي بكر  و مفهوم طبيعت بزرگ شده است، اما اكنون حتي بياباناحساس جاودانگي نسبت به وسعت، آرامش 

تر و  ها گرم تر، تابستان ها كوتاه زمستان. شوند شمار بشر تهديد مي هاي بي طلبي نيز با تغيير آب و هوا و افزون
اند كه  جا عبور كرده در دهه گذشته، يك طوفان باد شديد و يك طوفان يخ از اين. شوند تر مي ثبات ها كم جنگل

ها بالياي طبيعي  هاي قديمي ارزيابي كنيم، اين اگر با شيوه. اند هزاران مايل مربع از جنگل را به ويراني كشانده
اند،  اند، به وجود آورده نيستند بلكه حوادث بسيار بزرگي هستند كه نيروهاي قدرتمندي كه آن مكان را ساخته

داند كه  دهند؟ چه كسي مي را تشكيل مي» ما«و از » طبيعت«ي از ها چه تركيب داند كه آن اما اكنون چه كسي مي
 ها چه معنايي دارند؟ آن

يابد و با  من چگونه بايد با نگراني حاصل از تماشاي طبيعتي كه پايان مي: پرسند بعضي از مردم گاهي اوقات مي
جواب قسمت دوم اين سؤال  .يماي مقصر هستيم، كنار بيا كه هر كدام از ما تا اندازه احساس گناه از فهم اين

گرايي، جمعيت و  من در دهه گذشته روي مادي. تر است؛ ما حداقل بايد يك مبارزه خوب ترتيب دهيم آسان
توانيم به خوبي، تعداد اميال  دانم كه ما چگونه مي ام و مي ها مطلب نوشته ام و درباره آن ريزي كار كرده برنامه

ها  آن. توانايي ما در ارضاي آن اميال، چگونه اوضاع وخيمي را رقم خواهد زد دانم كه خود را كنترل كنيم و مي
مبارزات زمان ما هستند كه به لحاظ اخالقي، به اندازه مبارزه براي حقوق مدني يا مبارزه بر ضد ديكتاتوري 

 .ضرورت دارند

منظره (خانه ما . د باقي استاي كه باعث شد من اين كتاب را بنويسم، بر جاي خو اما حتي با آن كار، نگراني
روز به روز از تركيباتش كاسته ) اي كه ما در آن زاده شديم شناسي دلنشيني از تخته سنگ و آسمان و زيست

ها و بادها دگرگون شده و به هم ريخته  آهنگ فصل. شود شود و بيشتر به يك مكان آزاردهنده تبديل مي مي
كند، هنوز ماه  هنوز خورشيد طلوع مي. االنه مشغول تخريب آن هستيمما اين جهان را خلق نكرديم، اما فع. است

چيزي كمتر از ! نگرند كه چيزي متفاوت از آن است كه بود اي مي ها از باال به سياره كند، اما آن طلوع و افول مي
ل؛ از اين كره پر سر و صدا، شكوفا، عجيب و غريب، خشن و جذاب، از كوه، دريا، شهر، جنگ! چه كه بود آن

ها در مدت كوتاهي  توازن اين. ماهي، گرگ، حشره و انسان؛ از كربن، هيدروژن و نيتروژن تشكيل شده است
 .ها صورت گرفته است ايم، به هم خورده است، اين امر، بيشتر توسط ما انسان كه ما روي آن زندگي كرده
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  توسعه نوين در حقوق بين الملل محيط زيست
قوق بهره برداري از آبراههاي  بين المللي براي مقاصد غيركشتيراني با تأكيد بر كنوانسيون ح

1997  
  دكترسيد عباس پورهاشمي    

  
  چكيده 
گامي مهم و اساسي  راجع به حقوق استفاده هاي غير كشتيراني از آبراههاي بين المللي 1997كنوانسيون تصويب 

توسعه اي كه بيش از هر چيز مرهون اصول و  .در توسعه حقوق بين الملل محيط زيست معاصر به شمار مي آيد
در اين كنوانسيون بسياري از اصول حقوقي مطرح درحقوق بين الملل محيط زيست ، . قواعد نوين حقوقي است 

ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر « ، اصل »بهره برداري و استفاده منطقي و منصفانه از منابع« از قبيل اصل 
با مطالعه اين قواعد و . تدوين وارائه گرديده است » همكاري بين المللي « و اصل » گرقلمرو سرزميني دولت دي

اصول حقوقي مي توان سير توسعه حقوق بين الملل معاصر را مالحظه كرد ؛ گرچه بديهي است حقوق بين الملل 
  . محيط زيست براي رسيدن به جايگاه شايسته خود راهي طوالني پيش روي دارد

راجع به حقوق استفاده هاي غير  1997نويورك كنوانسيون حقوق بين الملل محيط زيست،  :ي واژگان كليد
، بهره برداري و استفاده منطقي و منصفانه از منابع، ممنوعيت وارد  كشتيراني از آبراههاي بين المللي

هاي بين آوردن خسارت بر قلمرو سرزميني دولت ديگر، اصل همكاري بين المللي، آبراهها و درياچه 
  المللي

  كليات 
استفاده و بهره برداري از منابع واقع در آبراهها و درياچه هاي بين المللي ، آلودگي و حفاظت زيست محيطي . 1

به لحاظ ماهيت حقوقي، آبراهها و درياچه هاي . از آن ، از مسائل مهم حقوق بين الملل معاصر به شمار مي رود
« اسي هستند كه از حاكميت دو يا چند دولت برخوردارند و اين امر مسأله بين المللي داراي مرزهاي مشترك سي

  .بودن درياچه ها و آبراهها را تأييد مي كند» بين المللي 
بين المللي بودن درياچه ها و آبراههاي بين المللي مسائلي از قبيل تقسيم منابع حياتي و زيست محيطي، آلودگي 

از طرفي ديگر، كميابي منابع آبي در عصر حاضر، . ره را مطرح مي سازدآبها ، استفاده هاي كشتيراني و غي
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بحراني بالقوه در روابط بين الملل محسوب مي گردد كه حقوق بين الملل در صدد است به آن پاسخ حقوقي 
  .مناسب ارائه نمايد

ادامه دارد، عرصه  آغاز گرديد و تا به امروز 1970زايش و گسترش حقوق بين الملل محيط زيست كه از دهه . 2
هاي متفاوتي را از قبيل هوا ، خاك ، جنگل و آب شامل گرديد و تصويب كنوانسيونهاي مختلف در اين زمينه 

  . ها نشان دهنده توجه حقوق بين الملل معاصر به اين امر مهم است
نيمه دوم قرن بيستم  گرچه تدوين حقوق استفاده هاي غير كشتيراني از درياچه ها و آبراههاي بين المللي به. 3

راجع به حقوق استفاده هاي غير كشتيراني از آبراههاي بين المللي نقطه  1997مي رسد ولي تصويب كنوانسيون 
گرچه اين كنوانسيون هنوز الزم االجراء نگرديده   است ولي ارزش . عطفي در اين حقوق به شمار مي آيد

سازمان ملل متحد مي باشد 1»الملل مسيون حقوق بين ـ ك« حقوقي آن كه محصول چندين دوره فعاليت حقوقي 
  . ، شايسته مطالعه و بررسي است

  
  درياچه ها و آبراههاي بين المللي توسعه حقوق بين الملل محيط زيستبخش اول ـ 

به طور سنتي ازآبراهها و درياچه هاي بين المللي در مقاصد كشتيراني بهره گيري مي شده است و مسأله . 4
در همين راستا از ديرباز برخي از . ي اساسا موضوع اصلي همكاريها ي بين المللي و منطقه اي بوده استكشتيران

بر  1815يا كنگره وين  1792ابزارهاي حقوقي و سياسي از قبيل اعالميه شوراي اجرايي انقالب فرانسه در سال 
مي توان به قراردادها و مكانيسمهاي  از سوي ديگر. آزادي كشتيراني در رودهاي بين المللي تأكيد كرده اند

در اين ميان، كميسيون مركزي . حقوقي منطقه اي راجع به حقوق كشتيراني در آبراههاي بين المللي اشاره نمود
  .  راين و يا كيمسيون اروپايي دانوب از نيمه دوم قرن نوزدهم جايگاه ويژه اي داشته اند

مؤسسه حقوق بين المللي « آبراههاي بين المللي با تدوين قطعنامه  درياچه ها و حقوق بين الملل محيط زيست. 5
گام نخست را برداشت  3راجع به استفاده از آبراههاي بين المللي در مقاصد غير كشتيراني 2سالزبورگ 1961در » 
از »  استفاده منطقي« و اصل » استفاده بدون ضرر و زيان از سرزمين « اين قطعنامه بيش از هرچيز بر اصل . 

در صورت اختالف نحوه بهره برداري » انصاف « همچنين اين قطعنامه بر اصل . آبراههاي بين المللي تأكيد دارد
   4.از منابع واقع در آبراههاي بين المللي مشترك تأكيد مي كند

                                                            
1 Institut de droit international 
2 Salzbourg 
3 Utilisation des eaux internationales non maritimes (en dehors de la navigation)   
4 Annuaire de l’Institut de droit international, 1961, vol. 49‐II, p. 381. 
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« وعه درياچه ها و آبراههاي بين المللي با تدوين مجم حقوق بين الملل محيط زيستگام بعدي در توسعه . 6

اين مجموعه  10مطابق ماده . برداشته شد  1966در سال  1»انجمن حقوق بين الملل « توسط » قواعد هلسينكي 
موجبات وارد كردن خسارت به دولتهاي ديگر » بهره برداري منصفانه « قواعد هر دولتي بايستي با رعايت اصل 

آبراههاي بين الملل تأكيد مي كند و دولتهاي  همچنين اين مجموعه قواعد بر كاهش آلودگي. را فراهم نياورد
مربوطه را ملزم مي كند تا با بكارگيري مكانيسم هاي الزم از پديد آمدن آلودگي هاي جديد جلوگيري نمايند و 

  . حتي آلودگي هاي موجود را كاهش دهند
حقوق ساير گرايشهاي    درياچه ها و آبراههاي بين المللي ، همزمان با حقوق بين الملل محيط زيستتوسعه . 7

اين مؤسسه با صدور . دنبال شد» مؤسسه حقوق بين الملل « ، توسط  1970در دهه  بين الملل محيط زيست
 2»آلودگي رودها و درياچه ها و حقوق بين الملل « با عنوان  1979سپتامبر  12قطعنامه اي در اجالس آتن در 

 3»وع بودن وارد كردن خسارت بر سرزمين دولت ديگر ممن« ضمن تأكيد بر اصول حقوقي سابق ، بر اصل 
  . تصريح نمود

اين قطعنامه قاعده حقوقي جديدي را مطرح ساخت كه پس از آن همواره مرجع كنوانسيون ها و قراردادهاي بين 
اقع بر اساس اين قاعده ، دولتها براي بهره برداري از منابع و. المللي درباره حفظ محيط زيست قرار گرفته است 

در سرزمين خودشان حق اعمال حاكميت دارند و آنها مي توانند مطابق سياستهاي زيست محيطي خودشان به 
استخراج و بهره برداري از منابع بپردازند ، البته مشروط به اينكه دولتها ترتيباتي را اتخاذ نمايند كه فعاليتهاي آنان 

فعاليتهاي تحت كنترل آنان سبب خسارتهاي فرامرزي به  يا فعاليتهاي صورت گرفته در تحت حاكميت آنان و يا
  . درياچه ها و آبراههاي بين المللي نگردد

عالوه بر تالشهاي بين المللي براي تدوين حقوق استفاده هاي غير كشتيراني از آبراههاي بين المللي برخي از . 8
روشن ترين اين . باره بر آمده است متون حقوقي در سطح منطقه اي نيز در صدد تدوين قواعد حقوقي در اين 

تالشها، تصويب كنوانسيون هلسينكي راجع به حفاظت و استفاده از آبراههاي فرامرزي و درياچه هاي بين 
اين كنوانسيون كه به همت كميسيون اقتصادي سازمان ملل متحد براي اروپا . مي باشد 1992در سال  4المللي

                                                            
1 L’International Law Association (ILA) 
2 La Résolution d’Athènes du 12 septembre 1979 de l’Institut de droit international sur « La pollution des 
fleuves et des lacs et le droit international ». 
3 Le principe de l’interdiction de causer un dommage sur le territoire d’un autre Etat 
4 La Convention d’Helsinki de 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs 
internationaux.  
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اين . تهاي منطقه اي براي حفاظت درياچه ها و آبراههاي بين المللي است تدوين گرديد ، نمونه بارزي از فعالي
كنوانسيون يك سلسله الزامات حقوقي براي پيشگيري ، مديريت و كاهش الودگي هاي زيست محيطي در 

استفاده « اين متن حقوقي همچنان بر اصل . فضاي فرامرزي درياچه ها و آبراههاي بين المللي بيان مي دارد
يكي از ويژگي هاي اساسي اين كنوانسيون نسبت به . از آبراههاي  فرامرزي تأكيد مي كند» و منصفانه  منطقي

متون حقوقي سابق در اين رابطه ، ايجاد مكانيسم هاي نهادي براي حفاظت از محيط زيست است كه در جاي 
ني دائم براي حفاظت مستمر از اين كنوانسيون يك سلسله مقررات نهادي و سازما. خود قابل اهميت   مي باشد 

  . محيط زيست درياچه ها و رودهاي فرامرزي ارائه مي كند
 1»بهترين تكنولوژي قابل دسترس« يكي ديگر از ويژگي هاي برجسته كنوانسيون هلسينكي كاربست اصطالح . 9

مطابق . بكار گيرندمي باشد كه بايستي دولتها از آن در بهره برداري از منابع زيست محيطي و معدني مشترك  
عبارت است از آخرين مرحله از » بهترين تكنولوژي قابل دسترس« ضميمه شماره يك كنوانسيون هلسينكي 

توسعه و پيشرفت روش ها ، امكانات و ابزارهاي بهره برداري از منابع  كه كاربست آنها مي تواند تأثيرات 
   2.ايدمخرب زيست محيطي را محدود يا از تخريب آن جلوگيري نم

 1990تا  1960درياچه ها و آبراههاي بين المللي از دهه   حقوق بين الملل محيط زيستبا نگاهي به تحوالت . 10
از تكاپوي ويژه اي  حقوق بين الملل محيط زيستدرمي يابيم كه اين گرايش حقوقي چون ساير گرايش هاي 

يكي از  حقوق بين الملل محيط زيستد در تدوين قواعد و اصول حقوقي منحصر به فر. برخوردار بوده است 
با اين همه ، تخريب زيست محيطي و آلودگي درياچه ها و آبراههاي . ويژگي هاي اين دوره تاريخي بوده است 

بين المللي با توسعه تكنولوژي و صنعتي عميق تر شده است و مكانيسم هاي حقوقي نتوانسته اند خالء ناشي از 
ق و اساسي مرتفع سازند ؛ به خصوص كه برخي از اين مكانيسم هاي حقوقي تنها در اين پديده را به طور عمي

  . سطح منطقه اي قابليتت اجراء دارند و امكان تعميم آن به مناطق جغرافيايي ديگر وجود ندارد
را » كميسيون حقوق بين الملل « براي پاسخ به اين مسائل حقوقي بود كه مجمع عمومي سازمان ملل متحد ، . 11

اين كميسيون پس از . مأمور تدوين حقوق استفاده هاي غير كشتيراني از درياچه ها و آبراههاي بين المللي نمود
سالها تالش و فعاليت درباره موضوع محوله سرانجام گزارش نهايي خود را به مجمع مذكور اعالم داشت و 

                                                            
1 « Meilleure technologie disponible »   
2 L. Boisson de Chazournes, R. Desgagné et C. Romano, Protection internationale de l’environnement, Recueil 
d’instruments juridiques, Paris, Pedone, 1998, p. 53 et s.   
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 بهره برداري از آبراههاي بين المللي حقوق كنوانسيون « كنوانسيون مربوطه را با عنوان  1997مجمع در سال 
  .به تصويب رساند 1» براي مقاصد غيركشتيراني

  
براي  بهره برداري از آبراههاي بين المللينيويورك راجع به حقوق كنوانسيون بخش دوم ـ 

   مقاصد غيركشتيراني
وانسيون جامع بين المللي در به طور كلي ، مقررات حقوقي مطرح شده در اين كنوانسيون ، به عنوان تنها كن.12

: زمينه حقوق بين الملل محيط زيست درياچه ها و آبراههاي بين المللي ، به دو طبقه قابل تفكيك مي باشند
  . اصول كلي حقوقي و قواعد مربوط به حفظ ، نگهداري و مديريت آبراههاي بين المللي 

  
  الف ـ اصول كلي حقوقي 

بهره « اصول حقوقي مطرح درحقوق بين الملل محيط زيست ، از قبيل اصل در اين كنوانسيون بسياري از . 13
ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزميني دولت « ، اصل » برداري و استفاده منطقي و منصفانه از منابع 

  . يمتدوين گرديده است ، كه به صورت اختصار به مفاد آن مي پرداز» همكاري بين المللي « و اصل » ديگر
بهره برداري و استفاده منطقي و « يكي از اصول مهم و اساسي حقوق بين الملل محيط زيست معاصر اصل . 14

اين كنوانسيون ، دولتهاي ساحلي درياچه ها و آبراههاي بين المللي بايستي  5مطابق ماده . است » منصفانه از منابع 
در راستاي اعمال  6ماده . طقي و منصفانه بهره برداري نماينداز منابع واقع شده در قلمرو سرزميني خود به گونه من

بر اساس اين ماده دولتهاي ساحلي درياچه ها و آبراههاي . اين اصل حقوقي چند روش و راههكار ارائه مي نمايد
 بين المللي بايستي با رعايت ويژگي ها و خصائص طبيعي ، نيازهاي اقتصادي و اجتماعي و درنظر گرفتن تأثيرات

استفاده هاي متفاوت از منابع مشترك با ساير كشورها از منابع زيست محيطي آبراهها و درياچه هاي بين المللي 
» ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزميني دولت ديگر« بر اصل  7همچنين در ماده . حفاظت نمايند

  .2اوليه حقوق بين الملل مي باشدتصريح مي كند كه اين اصل همانگونه كه گفته شد ، يكي از اصول 
برخي بر آنند كه . بسياري از حقوقدانان درباره رابطه ميان اين دو اصل اظهار نظرهاي متفاوتي ارائه نموده اند. 15

يك اصل حقوقي جديد است و به صورت مستقل قابليت اعمال و » استفاده منطقي و منصفانه از منابع « اصل 

                                                            
1 La Convention des Nations Unies de New York de 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau 
internationaux à des fins autres que la navigation  
2 P.‐M. Dupuy, Les grands textes de droit international public, 2e édition, Paris, Dalloz, 2000, p. 630.  
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يك اصل » ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزميني دولت ديگر« ، اصل اجراء دارد و در كنار آن 
  . سنتي و كالسيك در حقوق بين الملل مي باشد و رابطه اي ميان اين دو اصل وجود ندارد

 »استفاده منطقي و منصفانه از منابع « معتقدند كه اصل  1»كافليش « در مقابل عده اي ديگر از حقوقدانان از جمله 
بنابر اين . است» ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزميني دولت ديگر« شكل تكميل يافته اصل 

  . تعارض يا دوگانگي اي ميان اين دو اصل وجود ندارد
وارد نكردن خسارت به « به نظر مي رسد تئوري دوم با واقعيت حقوقي محيط زيست مناسب تر باشد ، زيرا 

بدين معني اگر دولتي از منابع . هون استفاده منطقي و منصفانه از منابع مشترك استمر» سرزمين دولت ديگر
  .معدني و زيست محيطي خود به گونه منطقي و منصفانه بهره برداري نمايد ، بالتبع اصل دوم نيز تحقق مي يابد

 25در تاريخ  ديوان بين المللي دادگستري در حكمي كه در قضيه اختالف ميان مجارستان و اسلواكي. 16
استفاده منطقي و منصفانه از « صادر نمود، با همين برداشت از رابطه ميان اين دو اصل ، بر اصل  1997سپتامبر 

ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزميني دولت « تأكيد كرد؛ بدون اينكه اشاره اي به اصل » منابع 
  .داشته باشد» ديگر

اين اصل . است » همكاري بين المللي « وانسيون نيويورك مطرح مي شود اصل اصل مهم ديگر كه در كن. 17
اساسا با رعايت برابري حاكميت ميان دولتها ، تماميت ارضي و بهره برداري متقابل از ظرفيتهاي موجود در 

براي تحقق اين اصل در يك فضاي . دولتهاي ساحلي درياچه يا آبراه بين المللي مشترك صورت مي گيرد
شترك ، تبادل اطالعات و داده ها درباره وضعيت آب و هوايي ، آبشناسي و زيست محيطي درياچه يا م

قابل ذكر است كه اين كنوانسيون به اصول مهم حقوقي . آبراههاي بين المللي مشترك نقش مهم و اساسي دارد 
« ، كه به نظر مي رسد اصل » ياطاحت« مطرح در حقوق بين الملل محيط زيست اشاره مستقيم دارد به استثناء اصل 

به عنوان يك اصل در حال ايجاد و گسترش در حقوق بين الملل محيط زيست مي باشد، بايستي منتظر » احتياط
  . توسعه هاي بعدي اين گرايش حقوقي بود

  
  ب ـ قواعد مربوط به حفظ ، نگهداري و مديريت آبهاي بين المللي 

ورك قلمرو اجرايي آن عبارت است از استفاده هاي غير كشتيراني از مطابق ماده اول كنوانسيون نيوي. 18
بنابر اين هدف اصلي كنوانسيون مذكور عبارت . آبراههاي بين المللي از قبيل حفاظت ، نگهداري و مديريت 

                                                            
1 L. Caflisch, « La Convention du 21 mai 1997 sur l’utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres 
que la navigation », AFDI, 1997, p. 757. 
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ر عالوه بر آن ، استفاده هاي غي. است از حفاظت زيست محيطي درياچه ها و رودخانه ها و آبراههاي بين المللي 
كشتيراني، شامل بهره برداري هاي صنعتي، كشاورزي، ماهيگيري و استخراج از منابع معدني مي شود كه به گونه 

  . اي با مسائل زيست محيطي آن در ارتباط است 
در تعيين قلمرو اجرايي كنوانسيون ، كميسيون حقوق بين الملل تالش كرده است تا درباره روابط ميان دولتهاي 

  . اده هاي متفاوت از آبراههاي بين المللي و حاكميت دولتهاي ساحلي توازن  ايجاد كندساحلي ، استف
اين  كنوانسيون مطرح  26تا  20اصوال مسائل مربوط به حفاظت زيست محيطي از آبهاي بين المللي در مواد . 19

يرات خسارت آور به آلودگي يك آبراه بين المللي شامل هر گونه تغي 21به طور نمونه در ماده . شده است 
تركيب يا كيفيت آبهاي واقع در يك آبراهه بين المللي مي شود كه ناشي از فعاليتهاي انساني مستقيم يا 

از اين رو دولتها موظفند كه از پديد آوردن هرگونه  آلودگي در آبراههاي بين المللي . غيرمستقيم باشد
ولتها بايستي از آبزيان واقع در آبهاي بين المللي حفاظت مقرر مي دارد كه د 23همچنين ماده . خودداري نمايند
  . و نگهداري نمايند

ممنوعيت وارد آوردن خسارت بر قلمرو « كنوانسيون بر اساس اصل حقوقي  23و  22مباني نظري مواد . 20
د كه دولتهاي ساحلي را ملزم مي كن 22بر همين اساس است كه ماده . بنا گرديده است » سرزميني دولت ديگر

پيش بيني ها و پيشگيري هاي الزم را در جهت حفاظت از منابع مشترك آبي به انجام رسانند تا موجب وارد 
اساسا به مسأله حفاظت و  23به طور دقيق و صريحتر ماده . آوردن ضرر و زيان به ديگر كشورها نگردند

در اين چارچوب ، وظيفه كلي . ست نگهداري از آبزيان واقع در آبراههاي بين المللي اختصاص پيدا كرده ا
دولتها در حفاظت از آبزيان و جانداران دريايي به عنوان يك الزام حقوقي در حقوق بين الملل نوين مورد توجه 

مونتگوبه درباره حقوق  1982كنوانسيون بين المللي  192در درون همين منطق حقوقي ماده . قرار گرفته است
  .  1ا بايستي از آبزيان و جانداران دريايي حفاظت نماينددرياها تصريح مي كند كه دولته

در اين ماده بر . مشاهده كرد  24يكي ديگر از نوآوريهاي حقوقي كنوانسيون نيويورك را مي توان در ماده . 21
از آبراههاي بين المللي به عنوان روشي برتر در حفاظت زيست » عاقالنه « و » منطقي «بهره برداري و استفاده 

دولتها نه تنها الزام حقوقي در عدم  استفاده زيان آور از منابع مشترك آبي . حيطي از اين منابع تأكيد شده است م
  . بهره برداري نمايند» عاقالنه « و » منطقي «دارند بلكه ملزمند تا از منابع آبي خودشان به گونه 

                                                            
1 L’article 192 de la Convention des Nations Unies de 1982 de Montego Bay sur le droit de la mer, reproduit in : 
L. Boisson de Chazournes, R. Desgagné et C. Romano, Protection internationale de l’environnement, Recueil 
d’instruments juridiques, op.cit., p. 359 
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ي از آبراههاي بين المللي و آبهاي آنها براي الزم به ذكر است كه قلمرو اصلي اين كنوانسيون بهره بردار. 22
مقاصدي غير از كشتيراني مي باشد و بديهي است كه استفاده از اين آبراهها براي مقاصد كشتيراني در قلمرو اين 

بيان مي دارد كه در صورت عدم وجود قرارداد يا وجود عرفي بر  10در همين راستا ماده . كنوانسيون نيست
در . يچ نوع بهره برداري از يك آبراه بين المللي بر بهره برداري ديگر از آن آبراه تقدم نداردخالف قرارداد ، ه

تا  5صورت وجود تضاد ميان بهره برداري هاي محتمل از يك آبراه بين المللي ، اين دوگانگي با عنايت به مواد 
شر معطوف مي گردد، حل و فصل اين كنوانسيون و با توجه خاصي كه به شرايط نيازهاي اساسي و حياتي ب 7

  . خواهد شد
  

  ويژگي هاي حقوق بين الملل محيط زيست معاصر  –بخش سوم 
گرچه به طور كلي مي توان در حقوق بين الملل عمومي جنبه هاي از حفاظت محيط زيست يافت ، اما . 23

جرقه هاي نخست اين . ظهور حقوق بين الملل محيط زيست به عنوان شاخه اي از اين رشته نسبتا جديد است 
اين بيانيه با اينكه جنبه الزام . استكهلم و با پذيرش بيانيه اين كنفرانس زده شد 1972شاخه حقوقي در كنفرانس 

  . آور حقوقي ندارد، اما اصول مهمي را كه امروزه زير بناي حقوق بين الملل محيط زيست است ، بيان مي دارد
 1الملل محيط زيست اين است كه اساس اين حقوق بر پايه حقوق نرم يكي ديگر از خصوصيات حقوق بين . 24

مبتني گرديده و ضمانت اجراي حقوقي .... حقوقي كه بر بيانيه ها ، اعالميه ها، اصول اجرايي و . بنا گرديد است 
پيش رفته است و در  2گر چه به تدريج حقوق بين الملل محيط زيست به سمت حقوق سخت . محكمي ندارد

  . حاضر مي توان بخشي از آن را در مجموعه هاي حقوقي بين المللي يافت  حال
. شكل گرفته است  4»مسئوليت نرم « درحقوق بين الملل محيط زيست بر اساس  3»مسئوليت « بر اين اساس ، . 25

زيست در حقوق بين الملل محيط  5»مسئوليت سخت « گر چه به طور سنتي مي توان متون حقوقي زيادي درباره 
اشاره كرد ، ولي حقوق بين » مسئوليت بين المللي آلودگي فرامرزي « مشاهده كرد، كه از جمله مي توان به 

مي باشد را به » جبران خسارت « الملل محيط زيست در تالش است تا يك نوع مسئوليت مدني كه مبتني بر 

                                                            
1 Soft Law  
2 Hard Law  
3 Responsabilité  
4 Soft Responsibility  
5 Hard Responsibility 
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شناخته مي شود نه مسئوليت ناشي » طاء خ« اين نوع مسئوليت به عنوان يك مسئوليت ناشي از . رسميت بشناسد
  . معرف آن است » جرم «كه عنصر » فعل يا ترك فعل « از 
تكنيك هاي حقوقي به كار رفته در اين شاخه حقوقي نيز يكي از ويژگي هاي منحصر به فرد حقوق بين . 26

ه در بيانيه ها و از يك طرف حقوق بين الملل محيط زيست بر اساس اصول خيلي كلي حقوقي ك. الملل است
« اعالميه ها مورد پذيرش قرار گرفته است ، بنا شده است و از طرف ديگر با بهره گيري از تكنيك حقوقي 

به طور جزئي ، دقيق و مشخص نسبت به حفاظت محيط زيستي منطقه يا بخشي خاص  1»پروتكل  –كنوانسيون 
كي است كه مختص به يك بخش يا منطقه ويژهه تكني» پروتكل  –كنوانسيون « تكنيك حقوقي . تنظيم مي شود

  . 2اي است و كمتر قابل انتقال به بخش و يا مناطق ديگر است
نيز در حقوق بين الملل محيط زيست در » بازيگران نرم « با توجه به ويژگي هاي حقوق نرم و مسئوليت نرم ، . 27

آن ديگر تنها بازيگر حوزه بين الملل به  به معناي سنتي و كالسيك» دولت « . حال شكل گيري و گسترش است 
شمار نمي آيد ، با اينكه همواره به عنوان بازيگر مهم نقش خود را در شكل گيري و اجراي حقوق بين الملل 

رفته رفته توانسته اند در شكل گيري ، تدوين ، اجراء  3محيط زيست حفظ نموده است ، اما سازمانهاي غير دولتي
  . ط زيست مؤثر باشندو نظارت بر حقوق محي

گرچه سازمانهاي غير دولتي در ساير شاخه هاي حقوق بين الملل از قبيل حقوق بين الملل اقتصادي ، حقوق 
نقش آفرين بوده اند ، ولي نقش و جايگاه اين گروهها درحقوق بين الملل محيط زيست .... كيفري بين المللي و 

، ... انسهاي بين المللي از جمله كنفرانسهاي استكهلم ، ريو و شركت در كنفر. برجسته و مهم به شمار مي آيد
« پذيرش به عنوان ناظر در كنوانسيون هاي بين المللي نشاندهنده شناسايي نقش سازمانهاي غير دولتي به عنوان 

»  افكار عمومي جهاني« بديهي است ابزار مهم سازمانهاي غير دولتي . در روابط بين الملل مي باشد» بازيگر 
  . است كه امروزه به عنوان يكي از پديده هاي نوين حوزه ارتباطات به شمار مي آيد

خاطر نشان كرده است حقوق بين الملل محيط زيست در ابعاد گوناگون در  4»كافري –مك « همانگونه كه . 28
اظت سنتي از در اين قالب، حفاظت محيط زيست آبراههاي بين المللي به جاي حف. حال گسترش و توسعه است 

توسعه اي به جاي رويكردهاي حل مشكالت مقطعي ،  –شبكه سطحي آبها ، اتخاذ سياستهاي همسوي مديريتي 

                                                            
1 Convention – Cadre  
2 A. Kiss, « Les traités‐cadres : une technique juridique caractéristique du droit international de 
l’environnement », AFDI, 1993, p. 793. 
3 NGO 
4 Stephen C. McCaffrey, “The Evolution of the Law of International Watercourses” , Austrian Journal of Public 
and International Law, N 45, Springer‐Verlag, 1993, p. 87‐111.   
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بهره برداري « ، به رسميت شناختن اصل ) صيادي(به جاي حفاظت از ماهيگيري ) آبزيان ( حفاظت از ماهي 
، رهيافتهاي جديد » ابع مشترك بين المللي عدم اضرار به من« به جاي اصل    » منصفانه ومنطقي از سرزمين 

  .  حقوق بين الملل محيط زيست معاصر به شمار مي آيد
  

  سخن آخر
توسعه حقوق بين الملل محيط زيست در دهه اخير بيش از هر چيز مبتني بر نيازها و ضرورتهاي زيست . 29

وره معاصر سبب خسارتهاي اساسي رشد اقتصادي و پيشرفتهاي فزاينده تكنولوژي در د. محيطي بشر بوده است
در پاسخ به اين نيازها و ضرورتها حقوق بين الملل تالش كرده است تا با تدوين . به محيط زيست شده است 

بين « در همين راستا مي توان . قوانين و مقررات بين المللي ، دولتها را پايبند به حفاظت از محيط زيست نمايد
. را به عنوان يك رهيافت نوين در حقوق بين الملل معاصر به شمار آورد 1»المللي كردن حفاظت محيط زيست 

در اين رهيافت با تكيه بر دو پايه سازمانها و ارگانهاي بين المللي از يك طرف و قواعد و مقررات بين المللي از 
اسايي طرف ديگر تالش مي كند تا مسأله حفظ محيط زيست را به عنوان يك ارزش مشترك بشريت مورد شن

راجع به حقوق استفاده هاي غير كشتيراني از  1997كنوانسيون دردرون اين منطق بين المللي است كه . قرار دهد
مي كوشد با طرح و تدوين قواعد و مقررات جديد در جهت حفاظت از درياچه ها و  آبراههاي بين المللي

  .آبراههاي  بين المللي گام بردارد
انع اساسي توسعه حقوق بين الملل محيط زيست عدم تمايل دولتها به تفويض با اين همه ، يكي از مو. 30

ساختار سياسي . حاكميت يا از دست دادن آن به نفع سازمانهاي محيط زيستي در سطح بين المللي است 
از . حاكميت همواره ميل به تمركز دارد و از تفويض آن به ساير سازمانهاي سياسي عالقه اي نشان نمي دهد

در خصوص حفاظت محيط ) دولتها (ديگر، رويارويي و تضاد منافع ميان بازيگران سنتي حقوق بين الملل  سوي
اين تضاد منافع مي تواند . زيست يكي ديگر از موانع اساسي در راه توسعه و گسترش حقوق بين الملل مي باشد

امل توسعه ، صلح ، آزادي و حفاظت از اين رو ، چهار ع. باشد.... شامل منافع سياسي ، اقتصادي ، تجاري و 
 2»حق بر زندگي « محيط زيست بايستي با هم مورد مالحظه قرار گيرند و اين عوامل رابطه تنگاتنگي براي تأمين 

  . در يك محيط زيست سالم دارند
  

                                                            
1 Internationalisation de la protection de l’environnement  
2 Droit à la vie  
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   1از قانون ايمني زيستي تا قانون جامع زيست فناوري
 39شماره  ن اصفهانخبرنامه كانون وكالي دادگستري استابرگرفته از 

 درآمد

قانون ايمني . با انتشار رسمي قانوني عجين گرديد كه سابقه اي در نظام تقنيني ما نداشته است 1388شهريور ماه 
زيستي، قانوني است كه در چهارم شهريورماه از سوي رئيس جمهور جهت اجرا ابالغ گرديد، و بسياري از 

به آن پرداختند؛ اما ! ور قانون ايمني زيستي را براي اجرا ابالغ نمودرئيس جمه: خبرگزاري ها با اين عنوان كه
 .است، استفاده كردند 'قانون ايمني زيستي، خطرناك ترين قانون تاريخ ايران؟'برخي نيز از اين عبارت كه 

اين موضوع و اهميت آن و نيز ناآگاهي اكثريت اعضاي جامعه حقوقي از اصل بحث و متفرعاتش مرا بر آن 
 .اشت تا عموماتي از زيست فناوري، علل نگارش و سابقه اين قانون و معاهدات مرتبط با آن بپردازمد

ناگفته پيداست كه با اين طرح بحث به هيچ وجه در صدد بررسي تحليلي قانون فوق الذكر نيستم و اصوالً اين 
لي از اين قانون در ذهن مخاطب ايجاد توان شمايي ك چند سطر نيز تاب پرداختن به اين موضوع را ندارند، اما مي

  .نمود و كليدهاي بحث را در اختيارش گذاشت تا خود به يافتن پاسخ سواالت مطروحه در ذهنش اقدام نمايد
 
  تعاريف .1

به . در بادي امر الزم است تا به تعريف برخي از مهم ترين اصطالحات مرتبط با اين شاخه از علوم بپردازيم
اله كالم تنها مواردي را كه داراي اهميت بيشتري هستند مورد بررسي قرار داده و از پرداختن منظور پرهيز از اط

  .به ساير عبارات، خودداري خواهد شد
نژادي گياهان و  ها، به اي از فنون و روش هاست كه براي توليد، تغيير و اصالح فرآورده مجموعه: زيست فناوري

هاي زنده مورد  ، از ارگانيسم ها براي كاربردهاي ويژه ليد ميكروارگانيسمو تو) اعم از انسان و حيوان(جانوران 
دوره تاريخي كه بشر با  .1: اين شاخه سه دوره تكامل را طي نموده است كه عبارتند از. استفاده قرار مي گيرد

، لبنيات  ، مشروبات الكلي استفاده ناخودآگاه از فرآيندهاي زيستي به توليد محصوالت تخميري مانند نان
دوره اوليه قرن حاضر كه با استفاده آگاهانه از تكنيكهاي تخمير، . 2؛  پرداخت ترشيجات و سركه و غيره مي

هاي مناسب صورت گرفت كه از آن به ميكروبيولوژي صنعتي نيز ياد شده  ها در محيط كشت ميكروارگانيسم
ايجاد تحول در زندگي بشر است و از سال دوره نوين زيست فناوري كه با كمك علم ژنتيك درحال . 3است؛ 

                                                            
  .به چاپ رسيده است 1388خبرنامه كانون وكالي دادگستري استان اصفهان مهرماه  39مقاله حاضر در شماره  ١
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البته همين دوره اخير را بايد . با انتقال ژنهائي از يك ميكروارگانيسم به ميكروارگانيسم ديگر آغاز شد 1976
به تبعيت از پروتكل (مرحله مورد بحث در ميان حقوقدانان معاصر دانست و در قانون ايمني زيستي مصاديق آن 

  :ل مورد امعان نظر قانون گذار قرار گرفته استبه شرح ذي) كارتاهنا
ريبونوكلئيك نوتركيب و انتقال  اكسي نوكلئيك ازجمله اسيد دي آزمايشگاهي كار با اسيدهاي الف ـ روشهاي

  .مستقيم اسيدهاي نوكلئيك به داخل سلولها يا اندامكها
به بر موانع تكثير فيزيولوژيك طبيعي يا شوند از طريق غل بندي نمي ب ـ تلفيق سلولهايي كه در يك خانواده طبقه

  .گيرند سطوح نوتركيبي كه در روشهاي سنتي انتخاب و توليدمثل، مورداستفاده قرار نمي
هاي مهندسي ژنتيك دستكاري  موجودي است كه ژنوم آن توسط تكنيك): ترانس ژنيك(موجود تراريخته 

 .ردن و يا تغيير يك يا چند ژن باشدتواند شامل اضافه كردن، كم ك شده باشد؛ اين دستكاري مي

در قانون ايمني زيستي اشاره اي به تعريف كنوانسيون نشده است، لكن با توجه به اهميت كنوانسيون : كنوانسيون
بايست به آن توجه نمود كه اين كنوانسيون و پروتكل  تنوع زيستي در بررسي قوانين راجع به ايمني زيستي مي

به  1382مرداد  29و  1375خرداد  6به ترتيب در ) معروف به پروتكل كارتاهنا(ن ايمني زيستي الحاقي به آ
 .قانون مدني درحكم قانون هستند 9تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيدند، كه به صراحت ماده 

ها اشاره شد و نسبت به  اينها مهم ترين تعاريف مورد نياز در شناخت مباني قانون ايمني زيستي هستند كه بدان
  .اير مفاهيم مي توان به قانون مذكور رجوع نمودس
 
  سابقه و سير تقنيني .2

پس از الحاق جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون تنوع . قانون ايمني زيستي سابقه و سير تقنيني جالبي دارد
ملي  هيات وزيران شوراي 26/4/1384زيستي و پروتكل الحاقي آن يعني پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا، در 

ايمني زيستي را ايجاد نمود و دبيرخانه آن در وزارت جهاد كشاورزي واقع گرديد، كه البته در حال حاضر در 
قوه مجريه اليحه اي را تحت  16/5/1387پس از اين اقدام در . سازمان حفاظت از محيط زيست كشور قرار دارد

قانون ملي ايمني 'س ارائه نمود كه با نام اليحه به مجل 'ضوابط ملي ايمني زيستي جمهوري اسالمي ايران'عنوان 
دولت رسماً  12/10/1387ماه بعد يعني در  5نيز از آن ياد شده است؛ اما تقريباً  'زيستي جمهوري اسالمي ايران

پس از اين اقدام دولت، كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي اقدام به . اين اليحه را از مجلس پس گرفت
براي  25/10/1387ن ملي ايمني زيستي بر مبناي همان اليحه پيشنهادي دولت نمود كه در تاريخ تهيه طرح قانو
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طي مراحل قانوني به مجلس ارائه گرديد و قانون حاضر نيز ماحصل همان طرح پيشنهادي كميسيون كشاورزي، 
  .به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد 7/5/1388آب و منابع طبيعي مجلس است، كه در 

  
  نگاه اجمالي به اين قانون و نيازهاي زيست فناورانه كشور .3

همانطور كه در باال نيز اشاره شد طرح ايمني زيستي كه اكنون به قانون تبديل شده است از سوي كميسيون 
كشاورزي تهيه شده و به تبع تنها از ديد همين كميسيون به آن نگريسته شده است، هرچند كه براي اظهار نظر به 

ديدگاه . از كميسيون هاي مجلس نيز داده شد كه در مجموع تاثيري بر مباني اصلي طرح نگذاشته اند برخي
قانون اخير تنها بر جنبه هاي گوناگون زيست فناوري در كشاورزي تكيه دارد و به محصوالت مرتبط با اين 

ي است، فلذا به همين حوزه مي پردازد؛ و همانطور كه مي دانيم حيطه آن محصوالت كشاورزي صرف و دام
  .امور پرداخته است

اين درحالي است كه نياز كشور به تبيين جنبه هاي حقوقي زيست فناوري بيش از آن است كه در اين قانون بدان 
اشاره شده است، چرا كه كاركردهاي زيست فناوري نه تنها در حوزه هاي مطروحه در اين قانون قابل بحث 

ك انساني و به تعبيري شبيه سازي انساني، پتنت هاي زيستي، تروريسم زيستي، است، بلكه در جنبه هاي ژنتي
انرژي زيستي و مسائل گسترده تري از اين دست، قابل بحث است كه مي بايست در قانون جامع زيست فناوري 

  .بدان ها اشاره شود
اغلب كشورهاي پيشرو كه  خورد و در هرچند كه در ساير كشورها نيز قانون جامعي با اين تعبير به چشم نمي

نگارنده قوانين آنها را در اين خصوص مورد بررسي قرار داده است، قوانين مستقل در حوزه هاي گوناگون 
نسبت به جنبه هاي زيستي تقنين يافته اند، اما در كشور ما كه فرآيند قانونگذاري به مانند ساير كشورهاي 

ك قانون جامع استفاده نمود تا خالءهاي قانوني اين حوزه از توان از ي پيشرفته، تخصصي و به روز نيست مي
  .فناوري را پوشش دهد

همانطور كه اشاره شد در برخي از كشورها قوانيني مرتبط با زيست فناوري وجود دارند كه مي توان از آنها به 
جمله مي توان به عنوان الگوهاي مناسب به منظور تدوين قانون جامع زيست فناوري استفاده نمود كه از آن 

  :موارد زير اشاره نمود
اتحاديه اروپا، كه در  2009قانون محيط زيست، مصرف كنندگان و حمايت از سالمت، مصوب سال         .1

 بخش هاي مختلف آن به زيست فناوري و خصوصاً زيست فناوري صنعتي اشاره شده است؛
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و  2002ه زيست فناوري و مهندسي ژنتيك مصوب سال توسعه و تعاريف قانون ثبت اختراعات در زمين        .2
 اتحاديه اروپا؛ 2005اصالحي سال 

 استراليا؛ 2004و  2003، 2001و اصالحيه هاي سال هاي  2000قانون فناوري ژنتيك مصوب سال         .3

 آمريكا؛ 2008قانون كشاورزي، ابتكارات ژنتيكي مصوب سال         .4

 آمريكا؛ 2007رفاه عمومي، مركز ملي اطالعات زيست فناوري مصوب سال قانون سالمت و         .5

 آمريكا؛ 2008قانون كشاورزي، بخش توليدات زيست مبنا مصوب سال         .6

 ژاپن؛ 2000قانون فناوري هاي شبيه سازي انساني مصوب سال         .7

 ن؛هندوستا 2007و  2005قانون ممنوعيت شبيه سازي اصالحي         .8

 ؛2000قانون رويه هاي اخالقي در خصوص زيست فناوري در كوئينزلند مصوب سال         .9

 2004پيش نويس قانون به كارگيري زيست فناوري در منابع ژنتيكي و توليد غذا و كشاورزي سال         .10
 )فائو(

وان با مراجعه به اينترنت با آنها آشنا اين قوانين و موارد بسيار ديگر كه از حوصله اين نوشتار خارج هستند و مي ت
شد و از اين رهگذر به جايگاه شامخ زيست فناوري در قوانين ساير كشورها پي برد، خود گواهان اين امرند كه 

ماده اي كه دامنه شمول موضوعي خاصي دارد، براي كليت اين حيطه از علوم  11نمي توان صرفاً با يك قانون 
اين قانون فعاليت در كليه امور مرتبط با موجودات تغيير ژنتيك  2درحالي است كه ماده اين . تعيين تكليف نمود

يافته را منوط انطباق با اين قانون دانسته و اين درحالي است كه هيچ ساز و كار صريحي در اين خصوص در 
بدان اشاره شده  3خود قانون مطرح نشده و بسياري از اختيارات را به شوراي ملي ايمني زيستي كه در ماده 

 .است، محول نموده و حدود اختياراتش را نيز دقيقاً مشخص نكرده و اين قسمت دچار ابهامات بسياري است

اعم از حقيقي و (با اين وصف و با توجه به ساير مواد اين قانون كه بيشتر بر صدور مجوز جهت فعاليت اشخاص 
م و تبعي اين فعاليت ها به طور خاص توجه نكرده اند، نمي در اين حوزه تاكيد دارد، و به آثار مستقي) حقوقي

 .توان آينده روشني را براي اين بخش از دانش متصور بود

اين درحالي است كه انطباق اين قانون با ساختار قضايي موجود در كشور ما بسيار ناممكن مي نمايد، چرا كه 
ادرسي است، كه اين امر با ويژگي هاي خاص زيست نظام دادرسي در ايران يك ويژگي ثابت دارد و آن اطاله د

فناوري و نياز به رسيدگي سريع و دقيق آن هرگز سازگاري ندارد؛ لذا در رسيدگي به مسائل حقوقي و كيفري 
زيست فناوري نيازمند آئين رسيدگي خاص هستيم كه آن نيز يا قانون فعلي به هيچ وجه محقق نخواهد شد و با 
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الءهاي قانوني همچنان باقي خواهند ماند؛ به عنوان مثال اگر شخصي به علت استفاده از اين وضع بسياري از خ
محصوالت غذايي تراريخته دچار عوارض جسمي شود، آيا مي توان به استناد اين قانون براي احقاق حقوق وي 

اين قانون  4ماده ) ج( اقدام نمود؟ آيا صرف احاله مسئوليت نظارت بر فرآورده هاي غذايي ژنتيكي به استناد بند
به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعيين تكليف در اين خصوص محسوب مي شود؟ و آيا اين 

قانون كه در آن به نسخ ديگر مصوبات قانوني موازي و مغاير با آن اشاره نشده است، به عنوان نمونه تصويب نامه 
تي را نسخ مي كند؟ سواالتي از اين دست بسيارند و پاسخ هيات دولت راجع به تشكيل كارگروه ملي ايمني زيس

به آنها با قانون اخيرالتصويب بسيار دشوار؛ چرا كه در اين قانون در خصوص مسئوليت افرادي كه در بخش هاي 
 .مختلف زيست فناوري فعاليت مي كنند، بحثي به ميان نيامده است

انون اخيرالتصويب ايمني زيستي، به طور قطع در آينده از مجموع مطالب فوق اين مهم استنباط مي شود كه ق
نزديك به قانوني محدود و متروك بدل خواهد شد و شايد طراحان آن تنها به دنبال رفع نيازهاي بالفعل موجود 
بوده اند و از انديشيدن به نيازهاي تقنيني كالن در اين حوزه غافل بوده اند، حال آنكه به نظر مي رسد با تكميل 

نون جامع زيست فناوري كه جنبه هاي گوناگون علوم زيستي را در خود لحاظ نموده است، خالءهاي موجود قا
با اين وصف تا تصويب آن قانون و . در اين حوزه برطرف شده و قانون ايمني زيستي نيز در آن ممزوج گردد

ستند تا بتوانند با استناد به آن از اجرايي شدنش، جامعه وكالتي ايران نيازمند شناخت دقيق اين مقرره قانوني ه
 .حقوق موكليشنان كه به نوعي با موضوعات مطروحه در اين قانون دست و پنجه نرم مي كنند، دفاع كنند
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  محيط زيست،توسعه وحقوق بشر در چين

 چانگ هو : نويسنده

 ي مشهدي عل : ترجمه

  
  مقدمه

بيش از نصف .چين با مشكل كمبود موادغذايي وافزايش بيماريهاي مسري وانگلي مواجه گرديد 1949در سال 
جمعيت به خاطربيماريهاي مسري وديگر بيماريهاي غير عفوني قبل از اينكه به ميانسالي برسند در معرض مرگ 

از آنروز تا به حال اصالحات اجتماعي . يافته شايع استامري كه هنوز در ميان كشورهاي توسعه .قرار گرفته اند
افزايش درآمدها فقر را كاهش داده ،نرخ مرگ . وسيع وبرجسته اي فرآيند توسعه چين را همراهي كرده است

ميانگين اميد به .ومير كودكان راكم كرده وسالمتي مادران وكودكان ومدت زمان اميد به زندگي را بهبود بخشيد
اما هنوز بيماريهاي مسري يك مشكل .افزايش يافت 1998سال در سال  70به  1949سال در سال  35زندگي از 

) 0004/0(امروزه اين مسئله عامل مرگ ومير حدود چهار ده هزارم درصد.جدي در برخي از قسمتهاي كشوربود
اساس گزارش با اينحال بر)1995گزارش وزارت بهداشت عمومي چين،.(جمعيت را در هر سال تشكيل مي دهد

بانك جهاني موفقيتها در زمينه سالمتي وسطح اميد به زندگي در طول چهار دهه گذشته فراتر از آن مقداري بود 
كاهش ميزان بيماري ومرگ ومير با كاهش ميزان . كه ازنخستين برنامه توسعه اقتصادي چين انتظار مي رفت

اين موفقيت رامي .قيت قابل توجه وبزرگ بودبيماريهاي مسري مرتبط بوده علي الخصوص اين امر يك موف
توان به مبارزه گسترده براي بهبود مراقبتهاي بهداشتي اوليه ومتوقف كردن بيماريهاي مسري كه مشتاقانه بوسيله 

  )1997گزارش بانك جهاني،.(دولت مركزي انجام مي شد نسبت داد
ريزي خانوادگي ،مصون ساختن كودكان در  هدف مبارزه آماده كردن مردم چين ،با ارائه خدماتي در برنامه

برابر بيماريها،بهبود وضعيت خوراك، كنترل بيماريهاي مسري، دسترسي به آموزش وپرورش بهتر، تهيه مسكن 
اين اصالحات به طور جدي بر اساس بودجه ريزي عمومي وراهبرد جلوگيري از بيماريها .واقدامات بهداشتي بود

اين موفقيتها رامي . وليه قابل دسترس،بخصوص براي مادران وكودكان بنا نهاده شدتوأم با مراقبتهاي بهداشتي ا
توان به توانايي قوي دولت مركزي براي اجراي مأموريتش در تأمين بهداشت براي مردم از طريق اختصاص 

  .بهترين روشهاي سنتي وتوأم نمودن اين روشها با رويكردهاي مدرن نسبت داد
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ن زمان تلقي رايج از سيستم مراقبت بهداشتي در چين كه بيشتر جنبه شرقي به خود گرفته به هر حال مقارن با اي
  .بود ،باعث بوجود آمدن امواج تكان دهنده اي از تغييرات وسيع در زندگي مردم شد

  
  ظهور بحران زيست محيطي  -1

بر اساس .ي را به همراه داشتدستيابي به برخي از اين پيشرفتها در هر دو زمينه محيط زيست وانسان هزينه گزاف
هفتاد وهشت درصد بخشهايي از رودخانه هاي چين نمي  1996محيطي در سال  -گزارشي از وضعيت زيست

توانست براي مقاصد شرب به كار رود،پنجاه درصد آبهاي زير زميني شهري آلوده شده بودند،سي وهشت ونه 
هفت رودخانه مهم چين چهار يا پنج درجه كمتر  صدم درصد رودخانه ها بخصوص در مورد سيستم كنترل شده

آب طبقه بندي مي شدند،سي وهشت وچهار صدم درصد بخشهايي از رودخانه هاي )آلودگي(ازسطح استاندارد
اين وضعيت به اين معنا بود كه اين . مناطق شهري كمتر از پنج درجه از سطح استانداردهاي آب برخوردار بودند

آلودگي در سيستم هفت رودخانه اصلي چين .آبياري مورد استفاده قرار بگيردآب حتي نمي توانست براي 
عالوه برآن زاللي منابع آبي ودرياچه ها وخيم تر گرديده .وخيم تر شده ومناطق آلوده گسترده تر گرديد
  )1996گزارش آژانس ملي حفاظت از محيط زيست،.(وكيفيت آبهاي ساحلي نيز تنزل يافته بود

آالينده صنعتي وخانگي وآلودگي ناشي از سوخت زغال سنگ باعث شد كه وضعيت، سال به انتشار گازهاي 
تريليون  33/12مجموع گازهاي آالينده منتشر شده چيزي بالغ بر  1995در سال .سال شكل بدتري به خود بگيرد

صد آن شامل درصد افزايش يافت ومجموعاً چيزي بالغ بر هشتاد وهفت در 127به  1982متر مكعب كه در سال 
وانتشار دي »  TSPمجموع ذرات معلق«براي يك دوره طوالني كاهش جزئي در.گازهاي آالينده صنعتي مي شد

اما بطور كلي انتشار آلوده كننده هاي هوا بسيار زياد بود كه براي مدت .وجود داشت)  So2(اكسيد سولفور
  .طوالني پايدار باقي مي ماندند

واحد گرم در متر مكعب بود كه بيش از دوبرابر سطح  309رشهرهاي بزرگ د TSPميانگين سطح 1996در سال
  .مي باشد» سازمان يهداشت جهاني«مجاز اعالم شده از سوي

بعضي شهرها دچار آلودگي شديد دي اكسيد سولفور بودند،در حالي ميانگين سطح آلودگي هوا دركل 
ها در شهرهاي بزرگ انتشار اكسيد نيتروژن از بواسطه ازدياد اتومبيل. واحد گرم در متر مكعب بود 79كشور

خروجي هاي وسايل نقليه افزايش يافت ودر بعضي از كالنشهرها افزايش اي امر باعث آلودگي شديدهوا 
ودچار افزايش شديد آلودگي .مناطق مختلف تحت تأثير گسترش بارانهاي اسيدي قرار گرفتند.گرديد
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در مورد بارنهاي اسيدي صورت گرفته است چهل درصد مجموع  براساس يافته هاي تحقيقي كه اخيراً.شدند
سرزمينهاي چين تحت تأثير بارانهاي اسيدي قرار گرفته اند كه اين امر مخصوصاً در بخش مركزي وشهرهاي 

 43بارندگي در  PHميانگين سطح ساالنه  1996جنوب غربي وجنوب شرق چين شديدتر است بطوريكه در سال 
  )1996گزارش آژانس ملي حفاظت از محيط زيست . (صدبوددر 6/5شهر چين زير 

ميليون تن زباله جامد توليد گرديد  660مجموعاً 1996زباله هاي جامد صنعتي چين نيز افزايش مي يابد،در سال 
تاكنون، از مجموع زباله هاي جامد 1991درصدي از سال  75ميليون تن بيشتر از سال قبل وافزايش  20،يعني

 9/16ميليون تن زيان آور بودند در همين سال مجموع زباله هاي جامد صنعتي تخليه شده به  10توليد شده 
بواسطه كمبود ظرفيتهاي حمايتي شاهد افزايش روز .ميليون تن آن زيان آور بوده اند 3/1ميليون تن مي رسيد كه

عالوه برآن در .ه مي باشيمهكتار زمبن جمع آوري شد 680/51بيليون تن از زباله هاي جامد كه در 49/6افزون 
ميليون تن زباله هاي خانگي در كشور توليد شده است كه به دليل نبود مديريت زباله ها مقدار زيادي 70حدود 

  ) همان.(از زباله ها در منطقه حومه انباشته شده اندكه اين امر مي تواند منبع اصلي آلودگي محسوب گردد
  
  محيط زيست وسالمتي -2

يست به عنوان يكي ازچهار عامل عمده اي كه تأثيرسوئي بر سالمتي مردم داشته ومنجر به آلودگي محيط ز
ميزان امراض ومرگ وميرناشي از بيماريها ي تنفسي .مرگ زود رس مي شود بوسيله دولت چين شناسايي گرديد

  ،بيماريهاي سيستم هاضمه وسرطان بسيارباال مي باشد 
در مناطقي كه مشكالت آلودگي هوا،آلوده نوشي وفقر بهداشتي آب بويژه .وهنوز هم در حال افزايش است

  .وجود دارد مشكل بسيار جدي است
بيماريهاي ريوي «ميزان مرگ ومير چيني ها بعلت  1995-1994براساس گزارش مرجع جهاني در سالهاي 

هاي بزرگ برآوردشده در شهر -پنج برابر بيشتراز آمريكا-.نفر بود 000/100از هر  6/162» مسدود كننده ومزمن
نفر از مردم چين به خاطر افزايش بيش ازحد الودگي ها خواهند مرد  000/178است كه بزودي درهر سال 

درصد باالتر  80درشن يانگ ،شانگهاي وديگر شهرهاي مهم ،ميانگين سطح سرب خون كودكان تقريباً.
آلودگي هواي داخلي .رگرفته شده بودوخطرناكتر از ميزاني بود كه براي رشد روحي وذهني كودكان در نظ

نفر  000/111ابتدا به خاطر سوزاندن زغال سنگ وبيومها براي پختن وگرم كردن منجر به مرگ زود رس حدود 
  )1995انستيتو منابع جهاني،(در هر سال ميشود 
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ين ساليانه به براساس برآوردي كه اخيراً توسط بانك جهاني ارائه شده است ، بعلت بعلت آلودگي هوا تلفات چ
ميليون نفر مي رسد ضمناً بيشتر بخشهاي رودخانه هاي شهري باكمترين استاندارد آب حتي براي  4/7حدود 

آبياري ودسترسي به آب آشاميدني مواجه بودند واين امر در آينده تهديدي جدي براي دهها ميليون نفر انسان 
  .محسوب ميشود

  
  قوانين ومقررات  -3

ناسايي فوريت اين مشكالت سياستهايي را براي توقف آلودگي هوا وآب در پيش دولت چين در جهت ش
موفقيت اين سياستها رابطه مستقيمي باسالمتي مردم ومحيط زيست ووضعيت محيط زيست جهاني .گرفت
همچنين ارتباط فراواني ميان تعهد مستمر دولت در مقابل اين سياستها ازطرفي وشركت فعال همه اعضاي .داشت
تقويت قانونگذاري زيست محيطي بعنوان وظيفه اصلي مقامات اجرايي قوانين .ه از طرف ديگر وجود داشتجامع

عالوه براين چين دو مورد قانون براي حمايت از محيط زيست ومنابع طبيعي در قوانين .در چين شناخته شد
يط زيست بعنوان مجرم باز وارد كرد وبدين طريق راه را براي مجازات تخريب كنندگان مح 1997جزايي مارس 

  .كرد وانگيزه مقامات زيست محيطي را در اجراي بهتر قانون تقويت نمود
اخيراً .چيني ها باافزايش درآمدها وسطح سواد روز به روز بر ضرورت حمايت ازمحيط زيست آگاه تر شده اند

هستند توجه بيشتري به  دريك مطالعه اي مشاهده شده است جوامعي كه بهتر آموزش ديده اند وثروتمند تر
اين آگاهي را مي توان به پوشش رسانه هاي گروهي .وضع واجراي مقررات زيست محيطي پررنگ تردارند

درخصوص وقايع زيست محيطي كه با ارائه تصوير واقعگرايانه درخالل ديگر برنامه ها در مورد تخريب جنگلها 
درنتيجه ي اين پوشش رسانه اي تعداد زيادي .ادبراي مردمي كه در خانه ها شان زندگي مي كنند نسبت د

جاي .ازمردم فهميدند كه بيش ازاين نبايد هواي آلوده تنفس كنند،آب آلوده بنوشند وغذاي فاسد بخورند
خانه ها نو،پول كافي، اما : تعجب نيست اگر مردم در مناطق توسعه يافته شرق چين خواستار اين امر باشند كه

  .باشدآب كثيف وزندگي كوتاه 
  
  نقض حقوق بشر در چين :دفن زباله هاي خارجي -4

اين موضوع براي هركسي كه با اوضاع واحوال وجريانات محيط زيست وتوسعه در چين آشناست ،مشكل است 
ضمناً .كه گزارشهاي مفصل رسانه ها را در مورد موضوع جنجال برانگيز دفن زباله هاي خارجي را ناديده بگيرد
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ه تعدادي از شورشهاي مردمي بسيار جدي عليه تخريب محيط زيست شامل يكسري از بايد توجه داشت ك
جايي كه مردم از آب آشا ميدني ) يكي از رودخانه هاي معروف چين(وقايعي كه در طول رودخانه هواي هو 

 سالم محروم بودند وهيچ وقت توسط رسانه هاي رسمي پوشش داده نمي شد اتفاق افتاد ودر اثر اين حوادث
  .دولت چين اغلب مجبور بود كه عكس العمل نشان دهد

به بعد مبارزه شديد چيني ها عليه دفن زباله هاي خارجي به عنوان يك مسئله عمومي ونيرويي  1996ازنيمه سال 
براي دولت پوشش روزمره واردات غير قانوني زباله هاي .جديد وفراتر از ساير موضوعات مطرح گرديده است

خرب محيط زيست توسط رسانه هاي دولتي در محتواي تعدادي از گزارشات خانگي وصنعتي م
وتحقيقات،نامتعارف مي نمود كه اين امر منجر به ايجاد زمينه اي در دولت پكن براي نزاع سياسي بسيار زياد 

مبارزه پيكار عليه ورود زباله هاي خارجي بعنوان .برعليه اعمال نامطلوب وغير اخالقي در تجارت بين الملل شد
همچنين يك فرصت استثنايي براي دولت چين مهيا گرديد تا به مردمش .اي مطرح بود كه رسماً شكل گرفت

آز .وبقيه جهانيان اعالم كند كه پكن به تعهدات خود درزمينه حمايت از حقوق بنيادين بشر در چين پايبند است
تا براي جهانيان تفسير حقوق بشري خود را كه آن مهمتر اين مسئله فرصتي را براي دولت چين مهيا مي نمود كه 

  .چندان متفاوت ازشرق نبوده، بلكه مطابق با واقعيت زندگي چيني ها است را بيشتر آشكار كند
با تحقيقي گسترده در دو مورد چين واياالت متحده آمريكا مي توان دريافت كه در مورد دفن زباله هاي 

در چين روابط ومناسبات .از سالح قوانين ومقررات مدد گرفته است خارجي ،چين بطور موثرتر و بي سابقه اي
هرچند مبارزه كنوني منجر به افزايش بيگانه هراسي نيز . معموالً بسيار مهمتر از شهرت تجاري يا سياسي هستند

  .نشده وچين در تالش است تابرداشت حقوق بشري خود را دريك مفهوم سياسي توضيح دهد
سازمانهاي غير دولتي در اين زمينه ظهور .تماميت دولت چين ورسانه ها آغاز شده است به هر حال مبارزه در

عليرغم اين حقيقت كه دفن زباله هاي خارجي داراي آثار مهمي بر كيفيت محيط زيست وزندگي .كرده اند
ليت فقدان دلمشغولي عمومي اصيل و فعا.روزمره مردم دارد ، عموم مردم اين مسئله را درك نكرده اند

كه در اين مورد مناسبتر از ساير موضوعات زيست  -سازمانهاي غير دولتي راه حل ديگري را براي دولت 
  . مقرر مي كند كه ممكن است نا كافي باشد -محيطي داخلي وبين المللي است
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  پي نوشتها 
- Changhua Wu and Simon Wange, Environment, Development and human rightes in chaina: 

A case study of foreign waste dumping .  
  :مشخصات كتابشناسي اثرعبارت است از

Zarsky,Lyuba,Human Rights & Environment conflicts and norms in a globalizing 
world,Earthhscan publications, 2002, pp.199-201   

2- Life expectency  
3- Caild immunization   
4- T.S.P(Total Suspended Particulates (  
5 -World Health Organization  
است سازمان جهاني حفاظت از محيط  14تا  7ومحلولهاي بازي از 7-0محلولهاي اسيدي بين PHبطور كلي  -6

  )م.(در نظر گرفته است 5/8تا  5/6آب آشاميدني سالم را در گستره PHزيست حدود 
7- Chrocic Obstructive Pulmonary Diseases(COPD (  
8- Huaiho   
9- Plitical Fight   

10- Xenophobia  
11-Non-Govermental Organisations(NGOs( 
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  محيط زيست وزباله هاي صنعتي وخانگي
  آينازرحيمي - زهراحسني – زهره رضوان طلب

  
   چكيده

كي از اصول اساسي در بقاي زندگي توجه به محيط زيست و حفظ سالمتي انسان و كليه موجودات كره زمين ي
هاي محيط ازجمله مواد  كنترل آلودگي. و استفاده از مواهب خدادادي است كه به وفور در اختيار ما قرار دارد

دهد كه با توجه به اصول و موازين بهداشتي، اقتصادي  زايد جامد، بخش مهمي از اين وظيفه را تشكيل مي
بطور كلي در رابطه با كنترل آلودگي .ن جديد به خود اختصاص داده استجايگاه ويژه اي را در علوم و فنو

پسماندهاي جامد  -)  فاضالب(آلودگي آب -آلودگي هوا : محيط زيست موارد زيرمورد بررسي قرار مي گيرد 
مديريت مواد زايد جامد در كشور هاي صنعتي سابقه طوالني هفتاد ساله .آلودگي پرتوها -آلودگي صدا  -

امر جمع آوري ، دفع ، بازيافت و اصوال مديريت مواد زايد جامد در ايران با توجه به نوع و كيفيت زباله .دارد
هاي ايران تفاوت فاحشي با ساير كشورهاي جهان دارد، لذا بكارگيري هر گونه تكنولوژي بدون شناخت مواد و 

  .سازگاري عوامل محل، كار ارزنده اي نيست
 مقدمه

جمعيت وگسترش شهرنشيني دفع مواد زائد تبديل به يكي از مشكالت اساسي انسانهاگشته با رشد روز افزون 
انسان اوليه درصورتيكه غار محل زندگيش كثيف وآلوده مي شد آن را ترك مينمود تا غارديگري پيدا . است 

ره انسان ديگر به دليل پيچيدگي وتنوع فعاليت هاي روز م. كند ولي اين امكان براي بشرامروزي وجود ندارد 
نمي توان فقط به فكر دفع زباله بود بلكه پردازش و بازيافت از اركان مهم مديريت مواد زائد جامد بوده كه 

مردم ما از ديربازنان خشك را درمبداء از ديگر . بدون شك ازنقش مهمي نيز درچرخه اقتصادي برخوردار است 
ازهاي ديگر خود ازقبيل نمك آن را به نان خشكيها تحويل موا د دور ريز جدا مي كردند و در ازاي دريافت ني

اين عمل راه ارتزاق افراد زيادي را فراهم كرده و مي كند كه البته به دليل عدم جدا سازي و . مي دادند 
نگهداري نامناسب ، اين محصول به همراه انواع مختلفي ازكپك ها وقا رچ ها به مصرف خوراك دام رسيده و 

به نظر مي رسددرشرايط فعلي به منظور مقابله با فعاليت هاي . شتي متعددي را ايجاد مي نمايدمخاطرات بهدا
غيرمجاز تنها راه ممكن ايجاد يك سيستم بازيابي مبتني با اصول علمي متناسب با شرايط حاكم برشهرها و 

... ساوه ، مشهد واصفهان و  با ايجاد تحول درشهرداريها به ويژه درشهرهاي تهران ، 1370ازسال . روستاها باشد
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انواع راههاي مختلف آزموده شده كه بسياري ازآنها متاسفانه به دليل عدم كسب مشاركت مردمي به شكست 
  . منجر شده است 

  :تعريف آژانس محيط زيست از زباله
و بقاياي هرگونه زائدات خانگي، صنعتي، تجاري، بهداشتي، لجن تصفيه خانه ها و حوضچه هاي تثبيت خاكستر 

  ...زباله سوزها، زائدات حيواني، مواد قابل اشتعال و راديواكتيو و 
  :مواد زائد جامد 

  .تركيباتي كه از نظر توليد كننده آن قابل استفاده نيست اما ماهيتاٌ امكان استفاده مجدد دارد
  .در واقع زباله تركيبات ناهمگن بي مصرف، بي قيمت، مصرف شده و يا اضافي است

  : ستراتژي كلي مورد توجهسه ا 
  كاهش تخريب منابع   •
  كاهش توليد منابع   •
  افزايش مصرف مجدد و افزايش مسئوليت توليدكنندگان آن    •
  .پس بايد برنامه ريزي جهت توليد زباله كمتر، بازيافت و توجه به استانداردهاي دفع باشد 

ترل توليد، ذخيره، حمل و نقل بازيافت و دفن را سيستم مديريت مواد زائد جامد بايد مقرراتي در زمينه ي كن
داشته باشد كه اين مقررات با در نظر گرفتن ويژگي ها و خصوصيات مواد و تاثيرات زيست محيطي آنها عملي 

 .است

  مواد زائد سمي و خطرناك
  :تعريف سازمان حفاظت و بازيابي
باعث مرگ و مير موجودات ) تصفيه و دفع -حمل و نقل  -جمع آوري (ضايعاتي كه در اثر مديريت نامطلوب 

  .و يا شيوع بيماري هاي جبران ناپذير و بالقوه خطرناك براي انسان، موجودات زنده و يا محيط زيست شوند
  : WHOتعريف 

مواد زائدي كه بدليل خصوصيات فيزيكي، شيميايي ويا بيولوژيكي، جمع آوري، جابجايي و دفع آنها مستلزم 
    .ا از بروز هرگونه تاثير سوء بر محيط زيست و سالمت انسان جلوگيري كندتدابير خاصي است ت

  : EPAتعريف  
  .به مواد زائدي كه به داليل زير داراي قدرت آسيب رساني به سالمت انسان و يا ارگانيسم زنده مي باشد
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  .در طبيعت غير قابل تجزيه و پايدارند –الف 
  .براي موجودات زنده كشنده باشند –ب 
  .داراي حاصيت تجمعي با تاثيرات مخرب باشند –ج 
 . از نظر بيولوژيك قابل ازدياد باشند –د 

 انواع زباله

هاي انسان و حيوان كه معموالً جامد بوده و به صورت ناخواسته و يا غير  زباله به مجموعه مواد ناشي از فعاليت
صورت كلي در برگيرنده همه منابع، انواع طبقه  اين تعريف به. گردد شوند اطالق مي قابل استفاده دور ريخته مي

هاي صنعتي و  هاي شهري، زباله ها، تركيب و خصوصيات مواد زايد بوده و به چهار دسته كلي زباله بندي
  گردند هاي بيمارستاني تقسيم مي هاي خطرناك و زباله زباله
  هاي شهري زباله

شهري استفاده  جامدهاي مختلفي براي توضيح اجزاء مواد زايد  و كتب از تعاريف و طبقه بندي نشرياتدر 
يك راهنما براي شناسايي اجزاء مواد زايد شهري مورد تواند به عنوان  تعاريف ارائه شده در زير مي. است شده

  .استفاده قرار گيرد
مواد زايدات غذايي به قسمت فسادپذير زباله كه معموالً از زايدات گياهي، تهيه و طبخ و يا انبار كردن  •

هاي غذايي در طول سال متغير بوده و در  كميت پس مانده. شود آيد، اطالق مي به دست مي غذايي
هاي غذايي  پس مانده. رسد بيشتر است، به حداكثر مي سبزيو  يوهمهاي تابستان، كه مصرف  ماه
است، چرا كه از يك سو به دليل تخمير و فساد سريع، بوهاي نامطبوع توليد كرده  ترين قسمت زباله مهم

است و از سوي ديگر به دليل  جوندگانو  حشراتساير  و محل مناسبي براي رشد و تكثير مگس و
هاي فسادپذير  قابل ذكر است كه ميزان پس مانده. حائز اهميت است) كمپوست(قابليت تهيه كود از آن 

  . است درصد گزارش شده 76تا  35هاي شهري ايران بين  در زباله
موالً شامل كاغذ، آشغال در زباله مع. شود آشغال به قسمت فساد ناپذير زباله به جز خاكستر گفته مي •

قابل توان به دو بخش  آشغال را مي. شود و موادي از اين قبيل مي چوب، شيشه، قطعات فلزي، پالستيك
  . تقسيم كرد غيرقابل اشتعالو  اشتعال

كه براي مقاصد صنعتي، پخت  مواد سوختني، چوب و ديگر زغالخاكستر باقيمانده حاصل از سوزاندن  •
  . شود رود گفته مي و پز و يا گرم كردن منازل بكار مي
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اماكن زايدات ناشي از تخريب و ساختمان سازي به زايدات حاصل از تخريب ساختمان، تعمير  •
چنين موادي كه  شود و هم هاي ساختمان سازي اطالق مي ، صنعتي، و يا ساير فعاليتتجاري، مسكوني

  . شود است مي از وسايل نقليه به جاي مانده
  هاي صنعتي زباله

هرفعاليت صنعتي اعم از كارگاههاي كوچك ياكارخانه هاي بزرگ بنابه طبيعت كاري خود،پسماندهايي را به 
ذارد كه به آن زباله ياضايعات صنعتي ميگويند به عبارت ساده تر زباله صورت مايع ياجامدازخودبرجاي ميگ

مواداوليه -موادشيميايي-موادپالستيكي-مواد زائد ناشي از فعاليت هاي صنعتي هستند،شامل فلزات:هاي صنعتي
 ....زباله هاي خطرناك و-مواد واسطه اي توليدغيرمفيد-توليدات مرجوعي فاسدوغيرمفيد-فاسدشده

  ا بيمارستانيه زباله
هاي بيمارستاني شامل موادي هستند كه با توجه به نوع كار و وظيفه در هر بخش بيمارستاني، متفاوت  زباله
، تفاوت محسوسي راديولوژيمثالً زباله بخش عفوني يا اطاق عمل، با مواد زايد آزمايشگاه يا بخش . باشند مي

  شوند ها به هفت گروه تقسيم مي هاي مختلف بيمارستان دارد و طبق يك بررسي، زباله بخش
 هاي معمولي بيمارستان  زباله.1

 هاي پاتولوژيكي  زباله.2

 مواد زايد پرتوزا .3

  مواد زايد شيميايي.4
  فضوالت سمي.5
   واد قابل احتراقم.6

  مواد واكنش دهنده و موثر.7
هاي پرسنل شاغل در  هاي مربوط به بسته بندي مواد و ديگر زباله هاي معمولي بيمارستان عموماً شامل زباله بالهز-

  . هاست هاي آن بيمارستان و خوابگاه
ي آغشته به خون و چرك و ها هاي مختلف بدن، پنبه ها، قسمت ها، ارگان هاي پاتولوژيكي شامل بافت زباله-

  . شوند هاي مدفوع و ادرار و غيره جزو اين گروه از مواد زايد، محسوب مي مواد دفعي بدن همچون نمونه
ها  هاي بيمارستان ها و آزمايشگاه زايد پرتوزا شامل جامدات، مايعات و گازها بوده و در برخي از بخش مواد -

  . اي است اي خصوصيات ويژهها دار وجود دارند كه جمع آوري و دفع آن
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ها وجود دارد، در  باشد كه به وفور در بيمارستان مواد زايد شيميايي شامل جامدات، مايعات و گازهاي زايد مي-
بيمارستان، وسايل و ابزار تنظيف و ضدعفوني  ضدعفونيها ماحصل نظافت و  هاي تشخيص و آزمايشگاه بخش

مواد زايد . دهند به انضمام داروها و وسايل دور ريختني اطاق عمل بخش ديگري از اين فضوالت را تشكيل مي
  . شيميايي ممكن است خطرناك باشند

هاي  در زباله) به حالت قليايي( 12و باالتر از ) به شكل اسيدي( 2كمتر از  PHاين فضوالت با :  فضوالت سمي-
  .بخشي از داروهاي اضافي و يا فاسد شده، جزو اينگونه فضوالت به حساب مي ايند. بيمارستاني وجود دارند

  .شامل تركيبات جامد، مايع و گازي شكل:  مواد قابل احتراق-
  .هاي بيمارستاني قابل تشخيص هستند در ساير فضوالت كه تا حدودي در زباله:  ده و موثرمواد واكنش دهن-

. هاي آلي و معدني را نام برد از فضوالت شيميايي بي خطر مي توان قندها، اسيدهاي آمينه و برخي از نمك
انواع اكسيدها، هاي سديم، منيزيم، كلسيم، اسيد الكتيك،  هاي شيميايي نظير نمك اسيدهاي آمينه و نمك

 .ها قسمتي از مواد زايد شيميايي هستند ها و فسفات كربنات ها، سولفات

  هاي شهري گردآوري و ترابري زباله
طبق محاسبات انجام . ترين عمليات مديريت مواد زايد جامد است آوري و حمل و نقل زباله يكي از مهم جمع

كه درصد بااليي از . است آوري زباله مربوط به جمعدرصد كل مخارج مديريت مواد زايد جامد  80شده حدود 
به عبارت ديگر اكثريت مخارج سيستم مديريت مواد . اين مقدار مربوط به حقوق كارگران و نيروي انساني است

سازي و مكانيزه كردن سيستم  به همين جهت اصالح، بهينه. شود زايد جامد فقط صرف حقوق و دستمزد مي
ذيال . ضمن تسريع در عمليات، هزينه و نيروي انساني كمتري را نياز خواهد داشت جمع آوري و حمل زباله،

آوري و حمل و نقل زباله كه هم اكنون در كشور ما رايج بوده و به  هاي مختلف جمع چند مورد از سيستم
  :شود است، به اختصار، بيان مي عبارتي مناسب تشخيص داده شده

هاي مستعمل كه به عنوان ظروف نگهداري زباله  يكي و يا بشكههاي پالست آوري زباله از كيسه جمع •
اين روش كه در . گردد كش مي هاي زباله ها در كاميون آن ٔمورد استفاده قرار گرفته و مبادرت به تخليه

آوري مناسب قرار  در صورتي كه در خطوط جمع. گيرد حال حاضر در اغلب شهرهاي كشور انجام مي
  . آيد تناسب و مفيد به حساب ميهاي م گيرد يكي از روش

در اين . هاي سرپوشيده ها به كاميون هاي دستي و انتقال مستقيم آن وسيله گاري حمل زباله از منازل به •
هاي پيش بيني شده توسط كارگران تنظيف شهري از منازل  هاي خانگي طبق برنامه روش زباله
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هاي مشخص شده در سيستم منتقل  ايستگاههاي زباله با حجم كافي به  چرخ ٔوسيله آوري و به جمع
  . شوند هاي زباله كش، بارگيري مي گرديده و مستقيماً در كاميون

استفاده از اين روش . هاي موقت شهري آوري زباله از منازل و مراكز توليد و انتقال آن به جايگاه جمع •
 ٔآالت ويژه ي به ماشينهاي تنگ و باريك، عدم دسترس عموماً در شهرهاي قديمي به علت وجود كوچه

وسيله مامورين  هاي خانگي به در اين روش زباله. حمل و نقل و يا كمبود پرسنل تنظيف، معمول است
هاي موقت حمل گرديده  هاي زباله كه عموماً غيربهداشتي است به جايگاه شهرداري با استفاده از چرخ

هاي زباله و  ديگر به ترمينال ٔكش و يا هر وسيله لههاي زبا كاميون ٔوسيله شوند تا به و بر روي هم تلنبار مي
  . حمل شوند محل دفنيا 

هاي حمل زباله كه طي چند سال اخير در بسياري  استفاده از وانت: ها در حمل و نقل زباله اربرد وانتك •
هاي باريك برداشته  از شهرهاي كشور معمول گرديده روشي است كه زباله مستقيماً از كوچه و خيابان

ا منحصر به نواحي و ه توصيه صريح در استفاده از وانت. گردد هاي انتقال، حمل مي شده و به ايستگاه
  . تر نباشد هاي بزرگ هايي از شهر است كه امكان تردد براي كاميون محله

در :  S.C.S (Stationary Container System: ( آوري زباله با كانتينرهاي ثابت هاي جمع سيستم •
ارگيري مردم و يا مامورين شهرداري ب ٔوسيله اين روش كانتينرهاي مستقر در اماكن توليد زباله به

حمل زباله، طبق برنامه از پيش تعيين شده به محل استقرار كانتينر  ٔهاي ويژه سپس كاميون. شوند مي
هاي  زباله. نمايند زباله در مخزن خود، كانتينر را در محل اصلي مستقر مي ٔحركت نموده و پس از تخليه

  . شوند هاي دفع منتقل مي يا محلهاي زباله و  شده از كانتينرها به ايستگاه انتقال، ترمينال تخليه
  هاي دفع زباله روش

ها  همه ين راه. شوند شوند و حتي گاه در طبيعت رها مي ها يا در خاك دفن شده يا سوزانده مي در ايران زباله
، زشت شدن مناظر طبيعي و آلودگي هوابسيار خطرناك هستند و باعث فرسايش خاك،  محيط زيستبراي 

  .شوند مي حيات وحشهمين طور نامناسب كردن محيط براي 
  .اهميت و جمع آوري مواد زائد در مبدا توليد و احياناٌ بازيافت در همان محل بايد صرف انرژي كمتر گردد   

  :رده استكآژانس حفاظت محيط زيست كاهش از مبدا را چنين تعريف  
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صوالت بطوريكه وقتي اين محصوالت به پايان عمر خود مي رسندكاهش طراحي توليد و استفاده از مح
و به يكي از ) در دراز مدت و در سطح ملي قابل اجراست(كميت و سميت زائدات توليد شده بينجامد 

  :روش هاي ذيل قابل اجراست
         بازيافت-
  كمپوست-
                                 دفن بهداشتي -
  سوزاندن -
  :زيافتبا   

  .يكي از راه هاي كنترل توليد مواد زائد ايجاد تغيير وبهبود طراحي بسته بندي است    
  استفاده از بسته بندي هاي كم وزن   •
  بسته بندي بزرگ يا به صرفه اقتصادي    •
  محصوالت متمركز شده يا تغليظ شده    •
  محصوالت تركيبي    •
  بسته هاي قابل پر شدن مجدد    •
  ندي با اثرات بيشتر هندسيبسته ب    •
  بازيافت كاغذ    •
  بازيافت شيشه    •
  بازيافت فلزات آهني    •
  بازيافت فلزات غير آهني   •
  .مواد پالستيكي غير قابل تجزيه از مهمترين آلوده كننده هاي محيط زيست هستند   •
  :نگهداري و جمع آوري -1
  .ه سيستم نگهداري بدون خطر ماده ي زائد داريمذحيره و برداشتن مواد زائد از محل توليد كه نياز ب•
 - تجهيزات  -روش جمع آوري (درصد از كل مخارج مديريت مواد زائد به مرحله جمع آوري  80  •

  .تعلق دارد) بسته بندي و برچسب -نيروي انساني بارگيري 
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بايد ...  -زهكشي مناسب  - وجود وسايل حفاظت فردي  -بازرسي  -ظروف نگهداري  -محل نگهداري 
  . مورد توجه قرار گيرد

  :حمل و نقل -2 
  بارگيري از محل توليد به محل دفع و يا بازيافت   •
  مرحله بايد انجام شود 3قبل از حمل و نقل   •
  شناسايي، بسته بندي و برچسب)1 
 EPAشماره  -نوع عمليات دفن يا بازيافت  -وضعيت فيزيكي (تكميل برگه هاي مشخصات مواد زائد )2 
ضمانت نامه توليدكننده براي انجام عمليات حمل و سالم نگهداشتن  –نوع جنس مخازن  –مقدار محموله  –

  ). محيط زيست و پيشگيري از آلودگي ها
تكميل برگه هاي مربوط به چگونگي انجام حمل و نقل كه بايد توسط توليد كننده وحمل كنندگان پر )3 

  .شود
آيا بسته بندي مناسب  -آيا حمل و نقل محدوديت دارد  -در مورد مان اطالعات  -آيا سمي و خطرناكند ( 

آيا راه  -آيا بسته بندي و برچسب گذاري شده  -چگونگي نحوه ي حمل و نقل مشخص شده  -است 
  ...مقابله در صورت بروز حادثه تعيين شده و 

  :كمپوست    
گرما و رطوبت، در محيط هوازي است و تجزيه مواد آلي ناهمگون بوسيله ميكرو ارگانيسم ها در حضور 

  .طي آن مواد آلي به تركيبي بنام كمپوست كه براي خاك سودمند است تبديل مي شود
  قدرت حاصلخيزي خاك افزايش   •
  كاهش فرسايش آب   •
  نگهداري بيشتر آب در خاك    •
   Fe – Mg – Ca – S – K – P – N(      (تامين ماكرو المنت ها   •
   Cl – Mo – B – Na – Zn – Mn – Cu(   (المنت ها  تامين ميكرو   •

  :روش هاي مختلف تهيه كمپوست    
  : روش سريع  -1

  توسط راكتور هاي بسته افقي و عمودي
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  :روش كُند  -2
  حوضچه اي سطحي -حوضچه اي  -ويندور  

 –....... اد مو(همچنين مقدار رطوبت، دما، مواد افزودني . مهمترين عامل در كمپوست سازي نسبت است
  . و مقادير كمي فلزات سنگين براي بهبود كيفيت كمپوست موثرند)  Phمواد كاني مثل فسفات و 

  سوزاندن    
سوزاندن زباله با دستگاه هاي زباله سوز نوعي روش شيميايي براي كاهش حجم زباله و تصفيه با حرارت 

  :دارد. ......زياد است و براي زباله هايي كه خواص زير را دارند 
  نسبت به تجزيه بيولوژيكي مقاومند        •
  فرارند        •
  در محيط پايدارند        •
  نقطه اشتعال كمي دارند        •
  .زباله هايي كه نمي توان آنها را بصورت ايمن دفن كرد        •

  البته احتراق برخي زباله ها مشكالت ويژه دارد، 
  :مثل

  فابل اشتعال مواد منفجره و شديداٌ        •
  كرد و يا قطعه قطعه كردززباله هايي كه به دالئلي درِ قوطي هاي را نمي توان با         •
  تركيباتي كه در هنگام سوختن مواد بسيار سمي توليد مي كنند        •
ه تركيبات آلي سيليس دار نبايد سوزاند -يد  -برم  -فلوئور  -كادميوم  -جيوه  -تركيباتي مثل آرسنيك   

شوند مگر آنكه شرايط بگونه اي باشد كه سوزاندن الزامي باشد كه البته تجهيزات كنترل آلودگي ضروري 
    .در مورد اين ها رسوب دادن و يا روش خنثي كردن مناسبتر است) كادميوم مشكالت شديدي دارد(است 

  :زباله سوزهاي صنعتي 
سم زدايي در صورتي است كه  –ند مهم است زمان ما –دما بايد تحت كنترل  – C1300-850˚دما بين 

  .احتراق ناقص نباشد
و خصوصيات شيميايي ) دانسيته –درصد رطوبت  –شكل (قبل از سوزاندن بايد خصوصيات فيزيكي 

  .مشخص باشد) معدني و خاكستر و ارزش حرارتي. درصد مواد آلي (
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  . ن را طي مي كندزباله در زباله سوز سه مرحله خشك شدن، مشتعل شدن و سوزانده شد
  :بطور كلي آلودگي هوا در صنايع زباله سوز به علل زير بوجود مي آيد    

  ايجاد بو و گرد و غبار        •
  احتراق ناقص و توليد برخي گازها        •
كه به . گوگرد و نيتروژن توليد گازهاي سمي و خورنده مي نمايند -فلوئور  -تركيباتي مثل كلر         •

و فيلترهاي تصفيه استفاده ) اسكرابر( جمع كننده هاي تر  -سيكلون  -ور از جمع كننده هاي ثقلي اين منظ
  .مي شود

  :براي طراحي دودكش Crockerو  Brinkقوانين     
  .لوده كننده در سطح زمين با استفاده از دودكش بلند كاهش مي يابدآغلظت مواد        •
        .بلندتر باشد... از ساختمان هاي اطراف و  برابر 2/5دودكش بايد حداقل         •
  . فوت در ثانيه بيشتر باشد تا به سرعت صعود كند 60سرعت گازهاي خروجي از دودكش بايد از           •

  دفن بهداشتي    
عمليات مهندسي خاصي كه براساس آن زباله را چنان در خاك مدفون مي كنند كه هيچ زياني به محيط 

  ...)  -كردن حجم زباله  كم-زهكشي -تهويه گاز -پوشش كف(دات وارد نشود زيست و موجو
  :شيرابه  

از تجزيه مواد و نفوذ آب در زباله مايعي بد بو و قهوه اي رنگ با غلظت زياد مواد آلي و معدني ايجاد    
  .مي شود

  افزودن آهك و مواد شيميايي: شيرابه با وزن مولكولي سنگين    
  فعال روش هاي بيولوژيكي مثل لجن : وزن مولكولي سبكشيرابه با     
  ) گاز Lit 2زباله خشك حدود  Kgهر ( Co2  ،Ch4  ،H2sگاز هاي حاصل از تخمير مثل  -   
  Q=KA: ميزان نشت شيرابه با استفاده از قانون دارسي محاسبه مي شود   
Q  = ميزان نشت شيرابه در واحد زمان (                                  
K  =ضريب هدايت هيدروليكي (    
A  = سطح مقطعي كه شيرابه جريان داردft2   
  گراديان هيدروليكي  = 
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h  = كل ارتفاعي كه شيرابه در محل دفن مي تواند طي كند  
L  = خاك رس (ضخامت اليه پوششي (...  
ü    نكته:  
  .درصد باشد 60تا  50براي بازيابي بيوگاز رطوبت بايد بين  -
 . درصد باعث ايجاد انفجار مي شود 15تا  5غلظت متان  -

  :روش هاي دفن بهداشتي
  Area Method   روش سطحي -1

ارتفاع نهايي  -سانتيمتر  15 - 30خاك  -سانتيمتر  40 - 75نوارها . زمين براي گود برداري مناسب نيست
لوله كشي  -ي در اطراف زهكشي سد خاك -سانتيمتر  30اليه نهايي خاك حداقل  -سانتيمتر  180 - 300

  مشبك تهويه گاز 
  Ramp Method   روش سراشيبي -2

  مثل كوهستان و تپه ماهور. مقدار كمي خاك براي پوشش در دسترس است
  .متد مثل روش هاي سطحي است

  Trench Methodروش گودالي يا ترانشه اي  -3
طول  –متر  4.5 – 15عرض  –متر  1 – 4عمق  –مناطقي كه سطح آب زير زميني پايين است مثل اصفهان 

  متر 30 – 120
  Raving Method   روش دره اي -4

  در مناطق گودالي يا دره هاي طبيعي 
  دفن زباله در زمين هاي مرطوب و باتالقي  -5

سيستم زهكشي مناسب با بكارگيري تكنولوژي پيشرفته با كاربرد قشري از اليه ي غير قابل نفوذ مثل 
در مورد )محبوس كردن آب زير زميني -عايق سازي مكان دفع ... (سيمان و  -قيرگوني  - صفهات فوالدي

    .زباله هاي شيميايي آلوده، اول به روش فيزيكي تركيب را سفت و لجن را تثبيت مي كنند
  :طبقه بندي مواد زائد خطرناك      
  مواد زائد راديو اكتيو -1
  شيميايي -2
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  زائد بيولوژيكي -3
  احتراق و انفجار  قابل -4
  :مواد زائد راديو اكتيو 

اثر تشعشعات بر نسوج موجب صدمه به اعضاء . مواد و عناصري كه از خود پرتوهاي يونيزه ساطع مي كنند
  .برخي پايداري الزم دارد. و ايجاد اختالل در سالمتي مي گردد

زمانيكه الزم است تا طي آن (ود مدت زمانيكه اين تشعشعات پرتو افشاني مي كنند نيمه عمر ناميده مي ش
  )اتم هاي راديو اكتيو در اثر استحاله متالشي شوند و به نيمي از ميزان اوليه تقليل يابند

  ...نيروگاهها و  -بمب هاي هسته اي  -سازمان هاي تحقيقاتي : منابع توليد كننده 
  :خصوصيات زباله هاي هسته اي در هنگام دفع    

  جامد بودن        •
  هدايت گرمايي مناسب        •
  حداقل حالليت در آب و كنترل نشت        •
  مقاوم در برابر تشعشعات دروني        •
  محكم در مقابل ضربه و فشار        •
  حداقل حجم ممكن           •

  :جمع و نگهداري
  بايد از زباله هاي معمولي جدا باشند        •
  .و نقل قابل تميز شدن باشدظروف نگهداري سوخت و وسايل حمل         •
  كيسه داخل ظروف نگهداري پالستيك ضخيم و محكم        •
  مشخصات زباله بر روي كارت مخصوص كيسه مثبت باشد        •
  نگهداري در محلي ايمن از آتش سوزي        •
  عالمت مخصوص تشعشع به درب ورودي انبار نصب شود        •
  مواد پرتوزا تا موقع دفع نهايي در سردخانه هاي ويژه  الشه حيوانات آلوده به          •

  نگهداري شود 
  :دفع زباله هاي اتمي متوسط و ضعيف   
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  . نيمه عمر دسته بندي مي شوند -ميزان  -بسته به نوع 
  .با قير و سيمان مخلوط و سپس در بشكه هاي فلزي يا بتوني قال بندي مي شود

  :دفع زباله هاي راديو اكتيو قوي   
  :ذخيره موقت: الف

قرار گرفتن در محل هاي نگهداري بشر ساخته يا طبيعي براي مدتي كه البته علت آن اين است كه اگر 
مسئاله ساز شوند قابل حمل باشند در ضمن امكان بررسي براي ايجاد شرايط بهتر هم وجود دارد ار طرفي 

متر شده و خطرات حمل و نقل كاهش عناصري كه نيمه عمر كوتاه دارند تجزيه شده و حرارت نخازن ك
  . مي يابد

سانتيمتر و  30براي ذخيره كردن ظروف استيل به قطر . اين مراكز بايد ديوارهة بتوني ضخيم داشته باشند
  .وندشمتر استفاده مي  3ارتفاع 

فوت با خاك پوشش داده شده تا با گردش هوا حرارت خارج  10در عمليات دفن دور مخزن تا حدود 
  .شود

منابع سنگ هاي  -) سنگ خارا(صخره هاي بسيار سخت  -مهمترين مناطق نمك زارها با بسترهاي ضخيم 
  .رسي و سنگ هاي سخت آتشفشاني است  -آهكي دولوميتي 

عمليات  شدووجود نداشته با... بايد از نفوذ آب هاي زير زميني در امان باشند و گزارشي در مورد زلزله و 
  ..صورت نگرفته باشد. ..اكتشاف نفت و گاز و 

  :ذخيره دائم -ب
نياز به خدمات اضافي در سيستم هاي ذخيره موقت را ندارد و از نظر اقتصادي مقرون به صرفه است اما از 
معايب آن عدم دسترسي به مواد در صورت لزوم روش اجراي بهتر و عدم بازيافت در آينده با توجه به 

  پيشرفت علم
بقيه را با مواد    ) روي مخازن(رتفاع اول را از خاك پر كرده ا امتر سپس ت 3000چاه به عمق : روش اول
در صورت نياز از نقطه عميق چاه كانال آب افقي به اطراف در جهت . (مي پوشانند...) بتون و (حفاظتي 

  .)هاي مناسب هم حفر مي كنند
زباله هاي هسته اي و بقيه  متر براي دفن 2000متر احداث مي كنند  6000چاه هايي به عمق : روش دوم

  .ارتفاع را با مواد حفاظتي ويژه پوشش مي دهند
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  :آخرين تكنولوژي حاضر   
  :روش شيشه اي كردن

تركيب راديو اكتيو را با بوروسيليكات مذاب مخلوط و ممزوج كرده و در كپسول هاي فلزي قالب گيري 
ا در برابر دما مقاومت كمتري دارد و هادي است بوروسيليكات در برابر راديو اكتيو مقاوم است ام. مي كنند

  ).نسبت به سراميك(
سانتيمتر در مي آورند و سپس در سيلندر هاي سربي مي  1اين ها را به شكل گلوله اي شيشه اي به قطر 

  گذارند
  :زباله هاي الكترونيكي از مشكل تا معضل

مدام از برنامه هاي دولت جهت كنترل زباله . اييم شايد هنوز در فكر اين هستيم كه زباله هاي خانگي را كنترل نم
ولي چرا به فكر زباله هاي ديگر . ها و تفكيك آنها از مبدا و روشهاي كاهش زباله ها صحبت به ميان مي آيد 

نمي باشيم كه مقدارشان از زباله هاي خانگي و صنعتي و بيمارستاني كمتر بوده ولي خطرناكتر از آنها مي توانند 
ايران با وجود چهار ميليون   در.اين زباله ها، زباله هاي الكترونيكي هستند كه در كشور ما كم هم نيستند  .باشند 

هاي  دفن يا سوزاندن زباله اين قطعات وجود ندارد و  اي، قانون مدوني درباره بازيافت و امحاي  قطعه زباله رايانه
 شود زيست مي الكترونيكي سبب ساز ويراني محيط 

نكه كارشناسان محيط زيست انساني همواره نسبت به خطر دفن زباله هاي الكترونيك هشدار داده اند، با اي
  .رسيده استنمسووالن معتقدند مشكل دفن و بازيافت اين پسماندها در ايران به سطح بحراني 

اي  هاي رايانه ون زبالهبه همين دليل قان. اي اهميت بسزايي دارد در كشورهاي پيشرفته جهان بازيافت قطعات رايانه
)WEEE (هاي بازيافت را  كنندگان موظفند بودجه طرح اين قانون توليد  به موجب . به تصويب رسيده است

ايران با وجود چهار   اما در  در اختيار مشتريان قرار دهند، گيري را   پس   فروشان خدمات باز   تأمين كنند و خرده
 .اين قطعات وجود ندارد نون مدوني درباره بازيافت و امحاي اي قا ميليون قطعه زباله رايانه

هاي بازيافت و امحاي سنتي خسارت  اين موضوع سبب شده تا برخي از فعاالن بازار رايانه با استفاده از روش 
اين موضوع  زيست با آگاهي از شهرداري و سازمان محيط . ها وارد كنند زيست و انسان ناپذيري به محيط   جبران

  .اند ايجاد كرده  اي اين معضل دو طرح مطالعاتي آغاز و دفتر ويژه براي مقابله با 
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 اي هاي رايانه ايران و زباله

اي وضع شده است و آنها به طور جدي  هاي رايانه در اكثر كشورهاي پيشرفته جهان قوانين مختلف درباره زباله
كه قوانين مدون و مشخصي براي   اي وجود دارد اله رايانهايران حدود چهار ميليون زب اما در  شود آوري مي جمع
  .ها وجود ندارد اين زباله آوري و امحاي  جمع

كنند و از طريق  هاي مستهلك فعاليت مي و رايانه  در تهران بعضي از افراد در امر خريد قطعات قديمي 
. د در محله شوش تهران متمركز استاين افرا  فعاليت. آورند اين قطعات درآمدهاي كالني به دست مي بازيافت
اين مواد سود فراواني به  اين بازار با جدا كردن مس و طالي موجود در بعضي از قطعات رايانه و فروش فعاالن

 " .آورند دست مي

اين  شوند كه اين قطعات غير قابل استفاده و بازيافتي بوده و به صورت سنتي دفن مي تعداد كثيري از   ":در ادامه   
  " .رساند زيست آسيب فراواني مي مر به محيطا

  اي هاي رايانه جهان و زباله
هاي تجهيزات الكترونيكي و الكتريكي را به  بازيافت چهار كيلوگرم زباله) WEEE(اي  هاي رايانه قانون زباله

فت را تأمين كنند و هاي بازيا اين قانون توليدكنندگان موظفند بودجه طرح موجب  به . كند مي  ازاي هر نفر الزامي
هاي  هاي الكترونيكي كه دستگاه زباله.  در اختيار مشتريان قرار دهند گيري را   پس فروشان خدمات باز خرده
ترين منبع توليد  گيرند، امروزه به عنوان سريع را در برمي.   . .هاي بازي كامپيوتري، مايكروويو و سي، دستگاه  پي

هاي بزرگ  هاي الكترونيك برخي از شركت به دليل اهميت بازيافت زباله.  اند شده زباله در اتحاديه اروپا شناخته
  .كنند جهان محصوالت خود را بازيافت مي

 ارتباط فرهنگ و زباله هاي خانگي 

برابر وزن او به هنگام بلوغ 600حدود  مقدار زباله اي كه هر فرد در طول زندگي اش توليد مي كند در
. انبوه زباله هاي غيرقابل بازيافت، نشانگر ناسپاسي ما نسبت به مواهب الهي و محيط زيست است. كامل است

به خاطر داشته باشيم اگر توليد زباله به همين ترتيب و با اين شرايط ادامه يابد، مدت زيادي طول نخواهد 
شهرها به زباله داني تبديل مي شود و مكاني براي دفن زباله هاي شهري باقي كشيد كه تمام اراضي اطراف 

نخواهد ماند و بالطبع دولت مجبور مي گردد مبالغ سرسام آوري را براي بازگشت سالمت مردم و محيط 
  . زيست هزينه كند
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  عملكرد كشورهاي پيشرفته در بازيافت زباله  ●
وري محصوالت قابل بازيافت بسيار باالست و تأسيسات فرآوري در كشورهاي توسعه يافته خدمات جمع آ

در همين حال روش هاي عملي . و بازيافت، بسيار پيشرفته و بازار محصوالت بازيافتي بسيار گسترده است
در اين . شده براي كاهش آسيبي كه زباله ها به سالمت و محيط وارد مي كنند كامالً شناخته شده هستند

اصل كاهش مواد اوليه، استفاده دوباره از توليدات، بازيافت و احياي  4وپا همواره روي ميان اتحاديه ار
  . انرژي تأكيد دارد

پيشرفت تكنولوژي و افزايش جمعيت، بازيافت صنعتي زباله ها را به يكي از مهم ترين چالش هاي  •
ي را براي كشورها هريك رويه هاي متفاوت. زيست محيطي و انساني كشورها تبديل كرده است
  . سروسامان دادن به اين معضل بزرگ در پيش گرفته اند

براي مثال در آمريكا تالش ها براي كاهش زباله هاي خانگي و تجاري تحت نظر آژانس محافظت از  •
در آلمان . درصد زباله هاي خود را بازيافت مي كند 28اين كشور . محيط زيست آمريكا انجام مي شود

در هر . ي خانگي امر بسيار مهمي براي مردم اين كشور محسوب مي شودنيز جداسازي زباله ها
نوع زباله وجود دارد كه با رنگ هاي جداگانه از يكديگر تفكيك  5آپارتمان معموالً پنج سطل براي 

  . درصد از زباله هاي توليد شده در اين كشور بازيافت مي شود 80با اين روش . شده اند
اي خانگي پاريس در تمامي منازل و حومه سطل هاي زباله با رنگ هاي مسئوالن جمع آوري زباله ه •

مختلف قرار داده اند تا شهروندان با جداسازي زباله هاي خود به فرآيند بازيابي مواد و از بين بردن بهينه 
هزار تن زباله  180زباله هاي خانگي كمك كنند به طور مثال در هر مركز در فرانسه، ساالنه بيش از 

هزار تن ماده اوليه مثل كاغذ، پالستيك و آلومينيوم  120سازي شده بازيابي مي شود و در اين ميان جدا
  . جمع آوري شده به كارخانجات بازيابي ارسال مي شود

بهينه سازي مصرف انرژي هاي فسيلي،ايجاد سيستم هاي جمع آوري و دفع بهداشتي فاضالب و راه  •
ي متعادل در جهان براي جلوگيري از آلودگي محيط زيست و اندازي صنايع بازيافت، از شيوه ها

  . استفاده اقتصادي از پسمانده ها مي باشد
با نگاهي گذرا به زندگي روزمره خود متوجه مي شويم كه روزانه چقدر زباله به محيط زيست خود  •

به روش  از شيشه ها و پالستيك هاي شير مصرفي صبحگاهي گرفته تا كاغذهايي كه. تحويل مي دهيم
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مورداستفاده قرار ) براي خواندن و نوشتن يا بسته بندي كاالهايي كه خريداري مي كنيم(هاي گوناگون 
  . داده و سپس به سطل زباله مي ريزيم، همه از محصوالت قابل بازيافت مي باشند

با يك  مي شود كه... ساالنه ميلياردها دالر در جهان صرف توليد كاغذ، پالستيك، قوطي هاي فلزي و •
ميلياردها دالر نيز صرف جمع آوري و . بار مصرف آن ها به زباله تبديل شده و دور ريخته مي شوند

  . ازبين بردن اين زباله ها مي شود كه در هر صورت ضايعاتي را به محيط زيست وارد مي كند
، نه تنها مي توان از اما اكثر اين مواد قابل بازيافت اند و با سرمايه گذاري مناسب براي بازيافت آن ها •

خسارت هاي بيشتر به محيط زيست و آلوده سازي آن جلوگيري كرد، بلكه ميزان نياز انسان به مواد 
و برداشت از ذخاير و طبيعي و ...) چوب و الوار جنگل ها، منابع فلزي، غيرفلزي زيرزميني و(اوليه 

  . ن خواهد كردمعدني را كاهش داده و بقاياي آن براي نسل هاي بعدي را تضمي
فلزات، مواد (كشورهاي پيشرفته صنعتي با سرمايه گذاري مناسب براي بازيافت انواع زباله ها  •

منازل، مدارس، (و آموزش همگاني براي جداسازي زباله ها از مبدأ ...) پالستيكي، چوب، كاغذ و
ي شده براي توليدات قادر شده اند كه از زباله هاي جمع آور...) اداري، توليدي، صنعتي، خدماتي و

تا ) برداشت از منابع طبيعي و دفن زباله ها(جديد استفاده كنند و ازبروز خسارات بيشتر به محيط زيست 
نه تنها سرمايه گذاري . اما در كشورهاي در حال توسعه وضعيت چنين نيست. حدودي جلوگيري كنند

، بلكه فرهنگ عمومي براي جداسازي هاي قابل توجهي براي راه اندازي صنايع بازيافت صورت نگرفته
  . زباله ها نيز شكل نگرفته است

ضرورتي ندارد كه سازمان بازيافت خود اقدام به سرمايه گذاري براي راه اندازي صنايع بازيافت نمايد،  •
اين اقدام با . بلكه مي بايست سازوكار مناسب براي فعاليت بخش خصوصي در اين زمينه را فراهم سازد

براي جداسازي زباله ها، تأمين امكانات موردنياز براي نگهداري و حمل پسماندهاي  فرهنگسازي
خشك جمع آوري شده تا كارخانه هاي بازيافت و اخذ هزينه مناسب در اين زمينه از صاحبان اين 

  . كارخانه ها امكان پذير است
فراهم ساخته و نيروي انساني  شهرداري براي جمع آوري زباله ها از سطح خانه ها و محله ها امكاناتي را •

مورد نياز را نيز جلب كرده است، لذا در حمل پسماندهاي خشك نياز به سرمايه گذاري جديد و 
كالني نيست، بلكه از طريق تعبيه مخازن مختلف براي انواع پسماندها از جمله شيشه، كاغذ، مواد 
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سازي زباله ها مي توان زمينه كار پالستيكي و مواد فلزي در محله ها آموزش همگاني در خصوص جدا
  . را فراهم ساخت

تشويق و ترغيب مردم به اين اقدام و حتي خريداري زباله هاي جدا شده در ابتداي كار مي تواند  •
در برخي از . فرهنگسازي را عمق بخشد و سپس به تدريج به يك وظيفه شهروندي تبديل شود

ها يا شيشه ها را مخلوط با زباله هاي ديگر تحويل كشورهاي اروپايي، خانوارهايي كه كاغذ باطله 
دهند، جريمه مي شوند و اين امر سبب مي شود كه توجه مردم به زباله ها و دورريزها جلب گردد و 

  . بيشتر در اين زمينه دقت كنند
براي اين كه مشاركت مردم در زمينه همكاري پيرامون تفكيك پسماند خشك جلب شود بايد سطح  •

آگاهي مردم در زمينه بازيافت افزايش يابد يعني مفهوم صحيح و كامل بازيافت بايد به  اطالعات و
  . وضوح روشن شده تا نگرش ها تغيير يابد

براي دستيابي به اين مهم با آموزش چهره به چهره يا كالس هاي آموزشي در سنين مختلف جامعه  •
، رسانه ها، تهيه فيلم، عكس، )اداريمهدكودك ها، مدارس، دانشگاه ها، مساجد، مراكز تجاري و (

  . پـوستر، و بنرهاي پيام دار با پمفلت آموزنده مي توان اطالع رساني را تكميل كرد
تفكيك زباله و بازيافت مواد عالوه بر نجات محيط زيست از نابودي تدريجي مي تواند به اقتصاد  •

 به درستي درك نشده است واقعيتي كه متأسفانه در كشورمان هنوز . كشورمان نيز كمك كند

ازطرفي رواج مصرف . امروزه زباله هاي شهري با باال رفتن آمار جمعيت افزايش چشمگيري پيدا كرده است
اگر به . گرم زباله توليد كند900گرايي سبب شده در شهرهاي بزرگ بخصوص تهران هر فرد روزانه بيش از 

متوجه مي شويم كه با كمي دقت و احساس مسئوليت هزينه هاي جمع آوري و دفع زباله نگاهي بيندازيم، 
  . توجهي جلوگيري نماييم مضاعف مي توان از استهالك چه سرمايه قابلّّ

هزار ريال 35براساس آمار سازمان شهرداري و محيط زيست هزينه جمع آوري و دفن غيراصولي هر تن زباله 
 400د كربن متصاعد مي كند و از هر تن زباله مترمكعب گاز گلخانه اي دي اكسي400هر تن زباله حدود . است

هزار ليتر آب هاي زيرزميني را آلوده كند كه تأثير  4ليتر شيرابه خارج مي شود و هر ليتر شيرابه مي تواند 600تا 
نوع بيماري به انسان  118ازطرفي اين زباله ها مي توانند عامل انتقال . خطرناكي روي آب و خاك خواهد داشت

  . وز گسترش بيشتري پيدا مي كندرره ههمه اين اوصاف محل هاي دفن زبال با. باشند
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 بازيافت زباله هاي صنعتي راه عالج سالمت محيط زيست

امروزه محققان وقتي به ايجاد و ساخت يك صنعت بزرگ فكر مي كنند و يا طرحي در اين زمينه ارائه مي 
  .كنند، فقط به خط توليد نظر ندارند

اب مي كنند كه يك محصول را از مرحله اي كه به دست مشتري مي رسد تا زماني كه به بلكه خود را مج
صورت يك كاالي مستهلك و غيرقابل مصرف دور ريخته مي شود، رديابي كنند و براي بازيافت 

اما اين كه چنين اصلي ، در صنايع كشور ما تا چه حد .مصنوعات حاصل از آن هم ، چاره اي بينديشند
با توجه به ..ا باز كند و محققان تا چه حدي در روند بازيافت موفق بوده اند، هنوز جاي سوال داردتوانسته ج

اين كه در كشور ما در بخشهاي مختلف مقدار زيادي دور ريز داريم كه متاسفانه به دليل نبود مديريت 
د، محققان در تالشند درست تحت عنوان زباله ، فاضالب يا مواد ناخواسته در طبيعت رها يا دفن مي شون
اين خروجي ها اغلب .همسو با فعاليت هاي صنعتي راه چاره اي هم براي خروجي هاي اين صنعت بينديشند

معضالت محيط زيستي فاجعه باري چون آلودگي آب و خاك به دنبال دارند كه معموال بعد از سالها رخ 
استفاده از پوست گردو براي توليد . شوند، هركدام از آنها به نوعي مشكل اساسي تلقي مي. نشان مي دهند

كربن فعال ، يا تهيه نوعي روغن از دانه هاي گوجه فرنگي توليد شده در صنايع رب سازي ، يا تهيه سوخت 
بيوديول براي مصرف خودروها، از ضايعات روغنهاي خوراكي مواردي از پژوهش هاي به عمل آمده در 

ر صنعت توليد كاغذ روشهايي براي جوهرزدايي از كاغذهاي باطله د.زمينه بازيافت ضايعات زيستي هستند
و استفاده مجدد از آنها در خمير كاغذ مطرح شد، همچنين از ضايعات چاي كارخانجات چاي سازي براي 
رنگاميزي پشم به عنوان نوعي رنگ طبيعي يا از ضايعات كارخانجات توليد رب ليكوپن به عنوان ماده 

  . ده در صنايع شيميايي اشاره شدشيميايي قابل استفا
                                                 يك تجربه بازيافتي موفق

است كه در گونه هاي مختلف » فسيل پروپان«تركيب شيميايي ليگنين ، پليمري پيچيده متشكل از واحدهاي 
از خواصي مثل پراكنده سازي ،  فرآورده هاي ليگنين به دليل برخوردار بودن.گياهان چوبي وجود دارد

                 .چسبانندگي ، كمپلكس دهندگي و پايداركنندگي امولسيون ها، كاربردهاي صنعتي وسيعي دارند

                             
مايع سياه كرافت با دي اكسيد  PHبراي بازيابي ليگنين حاصل از فرآيند خميرسازي قليايي چوب ، از كاهش 

و بعد اسيد سولفوريك استفاده شده است ، اين نتيجه تحقيقات محمودرضا نيستاني و رضا امرالهي فرد در  كربن
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يك واحد تحقيقاتي شيميايي كشور است كه قصد داشتند از پساب فرآيند خميرسازي صنايع كاغذسازي ، 
كمپلكس كننده در پاك كننده  از اين فرآورده ها مي توان به عنوان عامل پراكنده ساز،.ليگنين استخراج كنند

هاي صنعتي ، عامل پراكنده كننده و كاهنده آب الزم براي سخت شدن كامل سيمان و بتون ، عامل پراكنده 
كننده و كاهنده ، عامل منبسط كننده در باتري هاي اسيدي سربي ، عامل پراكنده ساز و كف كننده در تابلوهاي 

براي گلهاي حفاري چاه نفت و همچنين پراكنده سازي كربن سياه ، ديواري گچي و تعديل كننده ويسكوزيته 
به نظر اين پژوهشگران ، باتوجه .رنگدانه ها و رنگها، توليد آفت كش هاي ترشونده و جاري شونده استفاده كرد

 به كاربردهاي متنوع ليگنين در صنايع مختلف و بازيابي آن از پساب هاي كارخانجات كاغذ مي توان به عنوان
  .يك زمينه كاري مطمئن مورد توجه قرار گيرد

  نتيجه گيري
آيا تا به حال انديشيده ايد كه خانواده شما در طول روز چقدر زباله توليد مي كند؟ آيا قبول داريد كه   •

اگر به اين مسئله بي . هر يك از ما به سهم خود مسئول هستيم تا از اتالف منابع طبيعي جلوگيري كنيم
طمئناً آسيب هاي غيرقابل جبراني به محيط زيست وارد خواهيم ساخت كه در نهايت تفاوت باشيم م

  . گريبان سالمت خود و خانواده مان را خواهد گرفت
همين زباله اي كه روزي چند كيلو در هر خانه توليد مي شود، اگر به درستي مديريت شود، هر چند به  •

ولي به جهت اهداف كالني كه در پس آن نهفته است، ظاهر ارتباطي با اقتصاد خانواده پيدا نمي كند، 
سود آن به خانواده ها نيز باز مي گردد، عالوه بر اين كه خانواده هايي نيز از راه جمع آوري بازيافت و 

  . توليد مجدد محصوالت از آن ارتزاق مي كند
  :منابع

http://www.environmtalhealth.com/pages/226/ 

http://www.ahmadvand.org/article-topic-15.html  
http://iranpest.blogdoon.com/Post‐652.aspx 

http://www.bashgah.net/pages‐42320.html  
http://mysocial.blogfa.com/post‐329.aspx 
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 نقش نظام قضايي بين المللي در حل و فصل اختالفات زيست محيطي

  Dionysia Theodora Avgerinopoulou: نويسنده 

 حسين يزداني: ترجمه 

 كارشناس ارشد حقوق بين الملل

  
 مقدمة مترجم

ي در اين محيطي و گسترش فعاليتهاي مختلف در اين عرصه،اختالفات بسيار با رشد روزافزون مسائل زيست
المللي،  اي كه نظام قضايي موجود، چه در عرصة داخلي و چه در عرصة بين زمينه بروز كرده است؛ به گونه

محيطي  ترين دليل اقامه شده، تخصصي بودن مسائل و موضوعات زيست عمده. تواند پاسخگوي آن باشد نمي
بتوانند به طور مؤثر به حلّ و فصل اين  المللي موجود چنان تخصصي ندارند كه است؛ از اين رو، محاكم بين

 .اختالفات بپردازند

المللي حقوق دريا،  المللي دادگستري و دادگاه بين المللي موجود همچون ديوان بين برخي از محاكم قضايي بين
اند، با اين حال، اين اختالفات چنان گستردگي و  محيطي پرداخته هاي اختالفات زيست به بخشي از جنبه

دهد؛ چراكه اين  ي دارد كه ساختار و اهداف محاكم مزبور اجازة رسيدگي مؤثر و كامل به آنها را نميپيچيدگ
كنند و  محيطي خودداري مي محاكم در بسياري موارد، از اعمال صالحيت خود براي رسيدگي به مسائل زيست

راه حلّ پيشنهادي براي حلّ و فصل  پردازند؛ بنابراين، بهترين هاي خاصي از اين اختالفات مي يا تنها به جنبه
محيطي  المللي است كه فقط صالحيت رسيدگي به اختالفات زيست اختالفات مذكور، تأسيس يك ديوان بين

نام » المللي محيط زيست ديوان بين«تواند  اي كه مي رود با ايجاد چنين محكمه داشته باشد؛ بدين ترتيب، اميد مي
شده در اين  محيطي، اختالفات مطرح ديده در مسائل زيست تخصص و آموزشبگيرد و با استفاده از قضات م

 .عرصه به نحو مؤثر و دقيق حلّ و فصل شود

 مقدمه

آور شخص ثالث در حلّ و  المللي كنوني و افزايش توسل به آراي الزام رشد روزافزون ديوانها و دادگاههاي بين
الملل محيط زيست شده است و نه وضعيت  الحظة حقوق بينالمللي، نه باعث توسعة قابل م فصل اختالفات بين

المللي براي پيشگيري از زوال بيشتر منابع طبيعي  جامعة بين. المللي را بهبود بخشيده است ادارة محيط زيست بين
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المللي مورد  هاي موجود را براي بهبود سيستم قضايي بين و نيل به عدالت در عرصة محيط زيست، بايد گزينه
 .ري قرار دهدبازنگ

المللي در حلّ و فصل اختالفات مربوط به محيط زيست و امكان  اين مقاله، به بررسي نقش نهادهاي قضايي بين
در بخش . دهد پردازد و راهكارهايي را دربارة ايجاد نهادهاي جديد پيشنهاد مي بهبود نهاد قضايي موجود مي

المللي براي حلّ و فصل اختالفات  وقي در سطح بيننخست، چنين استدالل شده است كه جبران خسارتهاي حق
المللي پرداخته شده است كه در حال حاضر  در اين بخش، به معرفي ديوانهاي بين. محيطي ضرورت دارد زيست

المللي  صالحيت رسيدگي به اختالفات مربوط به محيط زيست را دارند و نتيجه گرفته شده كه محاكم بين
در بخش دوم، پيشنهاداتي ] 1.[ي چالشهاي جهاني امروز محيط زيست قادر نيستندموجود به رسيدگي و بررس

المللي موجود در خصوص محيط زيست ارائه شده  براي كمك به بهبود نقاط ضعف ساختار نظام قضايي بين
 .است

 محيطي كنوني نهادهاي قضايي زيست: بخش اول

 محيطي جهاني دادگاههاي داخلي و مسائل زيست

در بسياري از موارد، . المللي ندارند محيطي بين ي داخلي، قدرت الزم براي پرداختن به مسائل زيستدادگاهها
ملّي، غالباً به  محيطي فرا مسائل زيست. داند المللي را ضروري مي المللي توسل به دادگاهها و محاكم بين جامعة بين

ههاي داخلي غالباً صالحيت پاسخگويي به اين مكانيسمهاي فوق ملّي حلّ و فصل اختالفات نياز دارد و دادگا
 .سرزميني را ندارند گونه مسائل فرا

محيطي، فعاالن داخل مرزها را درگير كند، باز هم دادگاههاي داخلي به  اگر در موارد نادر هم اختالفي زيست
در بسياري از . ر نيستندشده از سوي دولتهاي خود تمايل ندارند و به اين كار نيز قاد رسيدگي به اقدامات انجام

موارد، قوانين داخلي از لحاظ حقوقي، موانعي ايجاد كرده است كه اختيار دادگاهها را براي رسيدگي به 
در ساير موارد نيز دادگاههاي داخلي به اعمال قوانين ] 1.[سازد اقدامات دولت و اصالح آنها محدود مي

الوه، قضات داخلي براي اعمال نظام بسيار پيچيده و اغلب بع .(Rest,1994) المللي چندان تمايل ندارند بين
 .الملل محيط زيست آگاهي الزم را ندارند برانگيز حقوق بين جنجال

 المللي اشتغاالت بايستة نهادهاي قضايي بين

المللي، به پاسخگويي به نگرانيهاي  تحليل فوق از ضعف دادگاههاي داخلي، اشاره دارد كه نهادهاي قضايي بين
هرگاه دادگاههاي داخلي به دليل فراسرزميني بودن دعاوي يا به دليل فقدان . اند محيطي فراملّي ملزم ستزي
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وانگهي، . المللي است صالحيت ملّي، نتوانند دعاوي مزبور را بپذيرند، تنها راه چاره، رجوع به محاكم بين
محيطي،  المللي زيست از تكوين حقوق بينتري براي نظارت و حمايت  المللي از موقعيت مناسب دادگاههاي بين

تواند بر  المللي مي همچنين يك محكمة بين. همچون حقّ اطالع از فعاليتهاي آاليندة دولت همجوار برخوردارند
افزون بر اين،  .فعاليتهاي مضرّ يك ملّت نسبت به محيط زيست ساير ملّتها يا كلّ مردم جهان، نظارت داشته باشد

كنندة ضعف عملكرد ملّي از ناحية ملّتهايي باشد كه حاكميت قانون در  تواند جبران المللي مي ننظارت قضايي بي
 .خورد آنها به چشم نمي

محيطي دارند، بايد بتوانند مفهوم و وضعيت تكامل دكترينهاي  المللي كه مسئوليت زيست نهادهاي قضايي بين
اين نهادها بايد بتوانند افزون بر ايجاد . را شفاف سازند ]2[محيطي همچون اصل اقدام احتياطي المللي زيست بين

 .محيطي را نيز تبيين كنند الملل عرفي و قواعد مسلّم زيست اصول جديد، مشروعيت قواعد حقوق بين

 المللي قضايي موجود گيري نهادهاي بين تصميم[ نحوة]ساختار و 

المللي قضايي وجود  وجود ندارد،نهادهاي بينمحيطي  المللي مختص به مسائل زيست هرچند هيچ محكمة بين
با اين حال، به رغم شمار زياد محاكم . پردازند محيطي نيز مي المللي زيست دارد كه به حلّ و فصل اختالفات بين

مطالب مختصري كه . قضايي، توانايي اين محاكم به انجام دادن وظايف مذكور در بخش قبلي مشخص نيست
اي در عرصة محيط  اي و روية قضايي برخي نهادهاي مهم جهاني و منطقه نامه صات آيينكنندة مشخ آيد، بيان مي

 [1.[زيست است

 
 [2[المللي دادگستري ديوان بين-1

المللي سازمان ملل متّحد است و نسبت به همة مسائل  ترين ركن قضايي بين المللي دادگستري مهم ديوان بين
المللي  اساسنامة ديوان بين 36مادة  1بند : ك.ر(حيطي اختيار تام دارد م الملل از جمله مسائل زيست حقوق بين
كارانة بسياري دارد؛ از جمله اختيار دولتها مبني بر اينكه  اساسنامة ديوان، مقررات شكلي محافظه). دادگستري

ا، براساس همچنين دولته .(اساسنامه 36مادة  5ـ 2بندهاي : ك.ر(موضوع تصميم ديوان قرار بگيرند يا نه 
توانند دعاوي  وانگهي، تنها دولتها مي] 3.[المللي دادگستري مختارند شرايطي، در پذيرش صالحيت ديوان بين

 .اند خود را نزد ديوان اقامه كنند و ساير تابعان از چنين موقعيتي محروم

المللي،  ظام قضايي بينالمللي دادگستري در ن به رغم وجود اين گونه قيد و بندهاي اساسي، اقتدار ديوان بين
بند : ك.ر(اند تصميمات اين ديوان را بپذيرند  دولتهاي عضو سازمان ملل متّحد متعهد شده. منحصر به فرد است
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تواند ديوان را در اجراي تصميماتش ياري  و شوراي امنيت سازمان ملل متّحد مي) منشور ملل متّحد 94مادة  1
برداشته شد و آن، زماني بود كه ديوان، يك . م 1993اي، در سال  نامه آيينگام مهم ديگري از لحاظ ] 1.[رساند

محيطي  محيطي ايجاد كرد تا نقش مؤثرتري در اختالفات زيست شعبة خاص دائمي هفت نفره در مسائل زيست
 محيطي ملزم نبودند، بازي كند، اما از آنجا كه اعضاي اين شعبه، به داشتن مهارت خاصي در مسائل زيست

مند در  دربارة اينكه تأسيس اين شعبه، آن گونه كه مورد انتظار بود، بتواند در ايجاد روية قضايي خالقانه و هدف
اين شعبه تا به حال، اختالفي را رسيدگي . مسائل محيط زيست، سهم به سزايي داشته باشد، ترديد وجود داشت

ي در تصميماتش، مجدداً بر اصول حقوق المللي دادگستر ديوان بين .(Qiong Wu, 2002) نكرده است
با اين حال، اين آرا . اعالمية ريو تأكيد كرد 2اعالمية استكهلم و اصل  21الملل محيط زيست همچون اصل  بين

ديوان تفسيرهاي حقوقي  .(.Ibid) كارانه قلمداد شده است از سوي جوامع دانشگاهي و جامعة مدني، محافظه
الملل محيط زيست و قواعد مربوط به  پيشرفتهاي مهمي در پيكرة حقوق بينتدريجي را كه ممكن بود به 

المللي دادگستري همچنين به سبب توجه  ديوان بين] 2.[محيطي بينجامد، نپذيرفت موضوعات حساس زيست
د چندين دعواي جالب توجه نيز بنا به داليل شكلي مور. گيري، مورد انتقاد قرار گرفته است اندكش به تصميم

در اين دعاوي، نظر مخالف بر اين بود كه اكثر قضات، در روش حقوقي خود . پذيرش ديوان قرار نگرفت
مشاركت در اصول بنيادين «اند؛ بنابراين، به عقيدة آنها، ديوان مكلّف است براي  گرا بوده گرا و عينيت تجزيه

 .ذيرتري را در پيش گيردپ شيوة انعطاف» الملل محيط زيست مربوط به مجموعه قواعد حقوق بين

 [1[المللي حقوق دريا دادگاه بين-2

. م 1996اين دادگاه در سال . را تأسيس كرد» المللي حقوق دريا دادگاه بين»، [2[حقوق دريا. م 1982كنوانسيون 
 اين دادگاه يك نهاد قضايي مستقل است كه ارتباط بسيار نزديكي با سازمان] 3.[در هامبورگ آغاز به كار كرد

توانند اختالفات مربوط به  اساسنامة دادگاه، اعضاي كنوانسيون حقوق دريا مي 20براساس مادة . ملل متّحد دارد
تواند به مسائل  همچنين اين دادگاه مي. تفسير و اجراي مقررات كنوانسيون مزبور را به دادگاه ارجاع دهند

دادگاه مجاز است دعاوي ناشي از ساير اسناد  محيطي خارج از قلمرو كنوانسيون بپردازد؛ چرا كه اين زيست
 .المللي را داوري و رسيدگي كند المللي مرتبط با آبهاي بين بين

المللي است كه بر دعاوي ناشي از مقررات معاهدة  المللي حقوق دريا، از اندك نهادهاي قضايي بين دادگاه بين
نيسم حلّ و فصل اختالفات براي رجوع دولتهاي هرچند اين دادگاه تنها مكا. مؤسسش، صالحيت اجباري دارد

براي حلّوفصل اختالفات خاصي كه ناشي از مواد كنوانسيون باشد، صالحيت ] 4[عضو كنوانسيون نيست،
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يك از مكانيسمهاي حلّوفصل اختالف ارجاع نشده  اي كه به هيچ همچنين براي حلّ و فصل دعاوي. اجباري دارد
، 290مادة  5كنوانسيون ملل متحد راجع به حقوق دريا، پاراگراف  292مادة (ارد باشند نيز صالحيت اجباري د

 .(المللي حقوق دريا اساسنامة دادگاه بين 21و مادة  288مادة  2پاراگراف 

رود دعاوي بسياري به  به رغم تعدد مكانيسمهاي حلّ و فصل اختالفات در كنوانسيون حقوق دريا، انتظار مي
خبرگي و . پذير است روند دادرسي دادگاه نسبتاً سريع و انعطاف. مللي حقوق دريا ارجاع شودال دادگاه بين

شعبة حلّ و فصل اختالفات بستر دريا نيز كه يكي ] 5.[ترين امتيازات آن است مهارت قضات اين دادگاه، از مهم
اين . ، دارد«ه دولت نباشندشخصيتهايي را ك«شده از سوي  از شعب دادگاه است، صالحيت استماع دعاوي اقامه

المللي اعماق وارد  شود كه در آينده با مقام بين شخصيتها شامل اشخاص حقيقي طرف معاهده و متعاهديني مي
شود كه اين مقرره، اقامة دعوا از سوي ديگر نهادهاي غير دولتي را هم شامل شود،  تصور مي. شوند معاهده مي

 .مقرره به تفسير دادگاه منوط است اما مفهوم و معناي دقيق و قطعي اين

در يازده . محيطي باشد سازد تا به طور مؤثر پاسخگوي دعاوي زيست اين آيين دادرسي، دادگاه را قادر مي
محيطي را نيز مورد بحث قرار داده است  گيري كرده است، مسائل زيست اي كه دادگاه راجع به آنها تصميم قضيه

 .گرايانه داشته است ضع حمايتو در زمينة حفظ محيط زيست، مو

 
 اركان حلّ و فصل اختالف در چارچوب سازمان جهاني تجارت-3

اين روند با مشاوره، شروع و . ، حلّ و فصل اختالفات است]1[ترين وظايف سازمان جهاني تجارت يكي از مهم
كنندة لوايح تمام  دريافت تواند از هيئت هر يك از اعضا مي. ادامه يافت» گات«با آيينهاي سازش يا ميانجيگري 

] 2[نهاد حلّ و فصل اختالف،. كند، تقاضاي رسيدگي به اختالف را بكند نفع كه آنها را گزارش مي دولتهاي ذي
هر يك از طرفين اختالف . پذيرد، مگر اينكه مشتركاً با پذيرش آن مخالفت شود گزارش هيئت مزبور را مي

مرجع تجديد نظر، نهادي دائمي . هيئت مزبور تقاضاي تجديد نظر كندتواند نزد مرجع تجديد نظر، از تصميم  مي
، حكم هيئت مزبور را به »زمان متعارف و معقول«اند طي يك  طرفين اختالف ملزم. و داراي هفت عضو است

تواند افزون بر تقاضاي جبران  چنانچه حكم صادره مورد اجرا واقع نشود، طرف متضرر مي .اجرا گذارند
 .عمل متقابل اقدام كندخسارت، به 

با اين حال، اين . براي افزايش كارآيي آيين حلّ و فصل اختالفات، گامهاي مثبتي در دور اروگوئه برداشته شد
محيطي موجود نبود؛ زيرا اوالً آيينهاي حلّ و فصل اختالف تنها به روي  گامها، پاسخگوي نگرانيهاي زيست
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محيطي غير دولتي؛ ثانياً  اشخاص يا سازمانهاي زيست اعضاي سازمان جهاني تجارت گشوده است، نه
علني است؛ ثالثاً هيئتهاي حلّ و فصل اختالف سازمان جهاني تجارت، همگي،  رسيدگيهاي هيئت مزبور غير

محيطي ندارند؛ و  گيري دربارة مسائل زيست اند كه الزاماً تخصص كافي براي تصميم كارشناسان تجارت
هاي  نامه المللي همچون موافقت لّ و فصل اختالف، ملزم نيستند رژيمهاي حقوقي بينباالخره، اين هيئتهاي ح

نامة سازمان جهاني  موافقت. الملل عرفي را مورد مالحظه قرار دهند محيطي و حقوق بين المللي زيست بين
 به رغم تالشهاي .(Sands, 1999: 163-194) ايجاد كرده است» تودار و خودارجاع«تجارت، نظامي 

محيطي موجود و نظام تجارت هنوز يكپارچگي  هاي زيست نامه گرفته براي ايجاد مطابقت بين موافقت صورت
 .الزم بين آنها ايجاد نشده است

 [1[ديوان دادگستري اروپا-4

اند به  دادگاههاي داخلي و حكومتها مايل. دارد] 2[ديوان دادگستري اروپا نقش مهم و به سزايي در جامعة اروپا
محيطي نيست، اين اختيار  هر چند اين ديوان، يك ديوان تخصصي زيست. مهاي اين ديوان احترام بگذارندتصمي

محيطي جامعة اروپا از سوي دولتهاي عضو اين جامعه  را نيز دارد كه به دعاوي مربوط به نقض قوانين زيست
ربارة تفسير حقوق اوليه يا ثانوية ديوان دادگستري اروپا همچنين اختيار صدور احكام مقدماتي د. رسيدگي كند

اي  اي نيست كه شعبه ساختار ديوان دادگستري اروپا به گونه. اروپايي از جمله حقوق محيط زيست را دارد
محيطي، دادستانها  با اين حال، با توجه به پيچيدگي دعاوي زيست .محيطي تلقّي شود خاص براي مسائل زيست

حقّ رجوع به اين ديوان براي كميسيون، اركان اتحادية  .(Kremlis, 2001) عمالً از نوعي تخصص برخوردارند
با توجه به اين . اند، وجود دارد اروپا، دولتهاي عضو و اشخاص حقيقي و حقوقي كه مستقيماً تابع قوانين اروپايي

 .اند شرايط شكلي، سازمانهاي غير دولتي از حقّ رجوع به ديوان دادگستري اروپا مستثنا شده

. محيطي، آراي قضايي مهمي صادر كرده است دعواي زيست 150اين ديوان با رسيدگي به بيش از . داشته است
اقدام (الملل محيط زيست، از قبيل اصل احتياط  اين ديوان، نخستين ديواني است كه بسياري از اصول حقوق بين

در بدو امر، شبهاتي را نسبت به ديوان به رغم اينكه دادگاههاي داخلي ] 1.[را تأييد كرده است) پيشگيرانه
محيطي موفّق بوده است، بلكه در  دادگستري اروپا مطرح كردند، ديوان نه تنها در شفاف ساختن قواعد زيست

هماهنگي اعمال حقوق محيط زيست جامعة اروپا و همچنين در توسعة حقوق محيط زيست داخلي نيز مؤثر بوده 
ستري اروپا به عنوان يك ديوان چند موضوعه، توانسته است حفظ محيط زيست افزون بر اين، ديوان دادگ. است

 .را در ارتباط با ساير منافع عمومي، از قبيل توسعة اقتصادي، مورد ارزيابي قرار داده، تعادل الزم را ايجاد كند
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 [2[ديوان اروپايي حقوق بشر-5

تأسيس شد، وظيفة نظارت بر چگونگي . م 1950ديوان اروپايي حقوق بشر كه زير چتر شوراي اروپا در سال 
از سوي دولتهاي عضو را برعهده ) كنوانسيون رم(رعايت كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي 

اي از اسناد حقوقي ارائه داده است و يكي از  اين ديوان به منظور حمايت از حقوق بشر، تفسيرهاي مترقيانه. دارد
محيطي خود با  با اين حال، در ايفاي نقش زيست. رود اي به شمار مي موفّق منطقهالگوهاي قضايي بسيار 

رو بوده است؛ چرا كه اين ديوان به بررسي موارد نقض حقوق بشر، آن گونه كه در  محدوديتهايي روبه
 كنوانسيون رم و پروتكل الحاقي آن

نه . پردازد سهم به سزايي مشخص شده، ميديوان دادگستري اروپا در حفظ محيط زيست طبيعي در منطقة اروپا، 
] 1.[كنوانسيون و نه پروتكل الحاقي آن، دربارة حقوق بشر نسبت به محيط زيست پاك سخني بيان نداشته است

 8اين ديوان با اعمال مادة . پذير بود در گذشته، اين ديوان در تفسير و ابداع مواد قانوني موجود بسيار انعطاف
محيطي  ، خسارات زيادي را براي اشخاص متضرر از صدمات زيست)وصي و خانوادگيحمايت از زندگي خص(

. با وجود اين، رأي ديگري دربارة محيط زيست در دستور كار نيست] 2.[يا آلودگي صوتي جبران كرده است
روتكلهاي اخيراً بيان داشته است كه به دليل محدوديتهاي موجود در كنوانسيون و پ «Kyrtatos» ديوان در قضية

 [3.[الحاقي آن، به حمايتهاي جامع و فراگير از محيط زيست قادر نيست

 
 ديوان آفريقايي حقوق بشر-6

مفاد منشور » تفسير«از حقوق و » حمايت«و » اشاعه«المللي فعال براي  اي بين كميسيون آفريقا، تنها نهاد منطقه
اني كميسيون آفريقا براي متوقف ساختن نقضهاي در پاسخ به ناتو. آفريقايي حقوق بشر در قارة آفريقاست

، سازمان وحدت آفريقا ـاتّحادية آفريقاي (Udombana, 2000)يافتة حقوق بشر در اين قاره  گسترده و سازمان
 پروتكل منشور آفريقايي حقوق بشر را در خصوص. م 1998ـ در ماه ژوئن ]4[فعلي

 [1.[ب رساندتأسيس ديوان آفريقايي حقوق بشر و مردم به تصوي

اين ديوان، افزون ] 2.[االجرا نشده است؛ زيرا فاقد اسناد تصويب الزم است پروتكل مؤسس اين ديوان، هنوز الزم
شده از سوي اعضا، بر همة قضاياي مربوط به تفسير و اجراي منشور آفريقا  بر كلية اسناد حقوق بشر تصويب

زمانهاي غير دولتي و اشخاص، حقّ رجوع به ديوان دارند و المللي، سا دولتها، سازمانهاي بين. صالحيت دارد
با اين حال، حقّ رجوع به اين ديوان براي سازمانهاي غير دولتي و . توانند عليه هر دولتي اقامة دعوا كنند مي

 .اشخاص به موارد ضرورت، خطرناك، يا موارد مرتبط با نقض شديد حقوق بشر محدود شده است
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ن ديوان به دليل فقدان روية قضايي وجود ندارد، اما در آينده، ايجاد يك روية قضايي براي امكان ارزيابي كار اي
كند؛ منشوري كه به  اين ديوان بسيار حائز اهميت است؛ زيرا اين ديوان، منشور آفريقايي حقوق بشر را اعمال مي

 .(Yemi, 2002) بخش را به رسميت شناخته است صراحت، حقّ بشر بر محيط زيستي رضايت

 [3[المللي كيفري ديوان بين-7

. م 2002در رم به امضا رسيد و در اول ژوالي . م 1998ژوالي  17المللي كيفري در  اساسنامة ديوان بين
اين جنايات . المللي را دارد ترين جنايات بين ، ديوان صالحيت رسيدگي به مهم5براساس مادة  .االجرا شد الزم

 .جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي و جنايت تجاوز ژنوسايد،: عبارت است از

اي با علم  حمله«، آغاز عمدي 8طبق مادة : اساسنامة ديوان، حمايت خاصي از محيط زيست به عمل آورده است
اي تلفات جاني يا آسيب به غيرنظاميان يا خسارت به اهداف غيرنظامي يا آسيب گسترده،  به اينكه چنين حمله

يد به محيط زيست را در پي خواهد داشت و آشكارا نسبت به مجموع فايدة نظامي ملموس و درازمدت و شد
اين مقرره بسيار محدود . ، جنايت جنگي معرفيشده است»مستقيم مورد انتظار از آن، بيش از اندازه است

اين، خود، ميزان  المللي كيفري تنها بر اشخاص صالحيت دارد، نه دولتها و افزون بر اين، ديوان بين [1.[است
 .اين ديوان تاكنون رأيي صادر نكرده است .كند حمايتهاي ديوان از محيط زيست را محدود مي

 
 دادگاههاي اختصاصي جنايات جنگي-8

المللي براي رواندا، محاكم  و دادگاه كيفري بين [2](ICTY) المللي براي يوگسالوي سابق دادگاه كيفري بين
براي تعقيب مرتكبان نقض شديد حقوق بشردوستانة داخلي در درگيريهاي خاص  اند كه المللي اختصاصي بين

شوراي امنيت ملل متّحد، به موجب فصل هفتم منشور ملل متّحد، اين دادگاهها را به عنوان . اند تأسيس شده
با . كننداند در اجراي تصميمات دادگاه مشاركت  براساس منشور، تمامي دولتها ملزم. اقدامات قهري ايجاد كرد

اين حال، هر دو دادگاه، احكام محدودي دارند كه تخريب محيط زيست در درگيريهاي مسلحانه را شامل 
 .شود نمي

المللي  محيطي كه از سوي محاكم بين المللي موجود تنها براساس معدود آراي زيست ارزيابي نهادهاي قضايي بين
محيطي  ي رسيدگي محاكم موجود به مسائل زيستتوان به اين نتيجه رسيد كه چگونگ صادر شده است، مي

المللي  كارانة اين دعاوي به اين اشاره دارد كه محاكم بين از اين گذشته، پيامدهاي محافظه. بخش نيست رضايت
محيطي كه نزد آنها اقامه شده است، دادرسي  اند حتي نسبت به اين تعداد اندك دعاوي زيست موجود نتوانسته

 .مناسبي انجام دهند
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محيطي، موانع سنّتي سياسي و حقوقي، از قبيل حاكميت دولت، دكترين  داليل كم بودن دعاوي زيست
افزون بر اين نقايص مشترك، اختالفات ] 2.[و شرط توسل قبلي به مراجع داخلي است] 1[صالحيت رضايي،

گردد؛ اوالً هيچ نظام  كم دو ويژگي متمايز ديگر دارند كه اغلب مانع دادرسي آنها مي محيطي دست زيست
المللي از لحاظ دادرسي با  ثانياً نهادهاي بين. اي براي حلّ و فصل اين اختالفات وجود ندارد يافته سازمان

 .اند مشكالتي مواجه

المللي  هيچ ديوان بين. المللي صراحتاً مشخص نشده است محيطي در سطح بين شيوة رسيدگي به دعاوي زيست
نفع بتوانند  محيطي صالحيت داشته باشد، وجود ندارد تا طرفين ذي ل اختالفات زيستخاصي كه براي حلّ و فص

اي به حقوق دريا، تخلّفات تجاري،  چنانچه اختالف به گونه. محيطي خود را آنجا اقامه كنند اختالف زيست
فشان فراروي نقض حقوق بشر يا رفتارهاي مجرمانة خاصي مرتبط نباشد، طرفين هيچ مرجعي براي ارجاع اختال

هيچ مكانيسمي براي . المللي به نظامهاي قضايي ملّي مرتبط نشده است وانگهي، نظام قضايي بين. بينند خود نمي
بعالوه، . المللي وجود ندارد خواهي از احكام صادره از سوي محاكم داخلي نزد ديوانهاي بين مراجعه يا پژوهش

بيني نكرده  المللي براي حلّ اختالف را پيش بين  ع به محاكممحيطي، رجو بسياري از معاهدات چندجانبة زيست
 .المللي حلّ و فصل اختالفات تمايل ندارند است؛ در نتيجه، طرفين اختالف غالباً به استفاده از آيينهاي بين

المللي، موانعي را بر سر راه پذيرش دعاوي و  اي موجود در آيينهاي دادرسي بين برخي مقررات شكلي و رويه
ميل ساخته است؛ چرا  نفع را از ارجاع اختالفات خود ناتوان يا بي رسيدگي مؤثر به آنها ايجاد كرده و طرفين ذي

اند، مگر در موارد خاصي كه اين امكان در  كه اوالً اشخاص از اقامة دعوا نزد اين ديوانها به كلّي ممنوع شده
محيطي، پيچيده و گسترده است و  ب دعاوي زيستثانياً اغل] 1.[چارچوب ديوانهاي حقوق بشري وجود دارد

العمل آني  محيطي را كه مستلزم عكس روند كُند تصميمات اين دادگاهها، مجال پرداختن به اختالالت زيست
هر چند طرفين . باالخره، فقدان ضمانت اجرا، اثربخش بودن ديوانها را متأثر ساخته است] 2.[است، ندارد

المللي دادگستري،  اند؛ با اين حال، در صورت عدم اجرا، تنها ديوان بين ديوان ملزماختالف به رعايت تصميمات 
 .نهادهاي حلّ و فصل اختالف سازمان جهاني تجارت و ديوان دادگستري اروپا مكانيسمهاي ضمانت اجرا دارند

محيطي  مهم زيست المللي اين ضعفها، بيانگر ناتواني اغلب نهادهاي قضايي موجود براي پوشش دادن مسائل بين
اند و از لحاظ  المللي تأسيس شده اغلب اين ديوانها به منظور خدمت به يك معاهدة خاص يا سازماني بين. است

محيطي كه تنها با ديگر مسائل حقوق  اند به مسائل زيست اين ديوانها ملزم. صالحيت موضوعي بسيار محدوداند
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ال اهداف مختلفي از قبيل ترويج تجارت آزاد يا حمايت از حقوق الملل ارتباط دارد يا در حالي كه به دنب بين
 .بشر است، رسيدگي كنند

اند، عوامل آنها در اين  محيطي طراحي نشده دقيقاً به سبب اينكه اين نهادها براي رسيدگي به قضاياي زيست
چيده، مبهم و ناقص حقوق المللي، اغلب به اعمال هنجارهاي پي قضات غير متخصص بين. ها اهل فن نيستند زمينه
 «Gabcikovo-Nagymaros» المللي دادگستري در قضية پروژة ديوان بين. الملل محيط زيست قادر نيستند بين

قضات ديوان در اين  .(Eisen, 1999) الملل محيط زيست چندان ساده نيست اعتراف كرد كه اعمال حقوق بين
 .حيطي و علمي اختالف، آموزش ببينندم هاي زيست قضيه بايد قبل از داوري، در جبنه

دارند؛ از اين رو، بر حلّ » محدود«المللي در اغلب دعاوي، ديدگاهي  رسد دادگاههاي بين نهايتاً اينكه به نظر مي
و فصل اختالفات خاصي بين طرفين متمركزند و به پيامدهاي گستردة آراي خود در توسعة حقوق، كمتر توجه 

المللي دادگستري وجود  اند كه اين رويكرد در بسياري از تصميمات ديوان بين ر داشتهدانشمندان اظها. دارند
محيطي را كه همراه با موضوعات مورد  تر مسائل زيست ، بررسي گسترده»محدود»اين بينش ] 1.[داشته است

 .كند اختالف خاصي است، محدود مي

 
 جبران ضعف نظام قضايي موجود: بخش دوم

 :تواند اين ضعفها را با استفاده از يك يا دو روش زير جبران كند مي المللي جامعة بين

 اصالح قوانين و آيينهاي دادرسي نهادهاي قضايي موجود؛) الف

محيطي و  محيطي مؤثر در برقراري عدالت زيست توسعة نهاد تخصصي حلّ و فصل اختالفات زيست) ب
 .حفاظت مؤثر از محيط زيست

 
 ي موجودالملل اصالح نهادهاي بين

 .محيطي، بايد تغييراتي را بپذيرند هايي براي قضاوت در اختالفات زيست المللي براي داشتن حوزه ديوانهاي بين

 :اين تغييرات ممكن است به سه شكل متفاوت باشد

 تغيير قوانين ماهوي ديوانها؛ .1

 تغيير قواعد شكلي ناظر بر كار ديوانها؛ .2

 .المللي دادگستري شوراي امنيت و ديوان بين: متّحد؛ يعنيتغيير احكام دو ركن مهم ملل  .3
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 تغيير قوانين ماهوي ديوانها

بيني شده است، با محيط  اند، همان طور كه در معاهدات مؤسس خود و اسناد حقوقي موجود پيش ديوانها مايل
وستدار محيط زيست المللي حقوق دريا، دادگاهي است كه شديداً د دادگاه بين. زيست از در دوستي درآيند

كند؛ كنوانسيوني كه در حفظ محيط زيست دريايي  است؛ زيرا اين دادگاه، كنوانسيون حقوق دريا را اعمال مي
عالوه بر اين، اكثر معاهدات ديگري كه اين دادگاه دربارة محيط زيست دريايي اعمال . اي دارد سهم عمده

از سوي ديگر، . خورد شدي به محيط زيست به چشم ميكند، در آنها گرايش نسبتاً دوستانه و در حال ر مي
اي كه حقّ محيط زيست را  صرف نظر از توجهات ديوان اروپايي حقوق بشر، اين ديوان در صورت فقدان ماده

در كنوانسيون اروپايي حقوق بشر به رسميت شناخته باشد، فقط موظّف است حمايتهاي محدودي به عمل آورد؛ 
 .سازد شدني در ديوانها را محدود مي بايد تغيير و تعديل در معاهداتي باشد كه قوانين اعمال بنابراين، گام نخست

چنين اقدامي ممكن است . روز كردن آيينهاي دادرسي و تركيب دادرسان است دومين تغيير عاقالنه و منطقي، به
ل شدن جايگاهي براي اشخاص يا اين بهبود كارايي با قائ. بهبود كارآيي آيينهاي موجود را در پي داشته باشد

محيطي، كانون  نياز دادگاهها به پرسنل قضايي كارشناس در مسائل زيست. شود تغيير در شرايط اثبات حاصل مي
به كارگيري كارشناسان مسائل مختلف ديگر در رسيدگيهاي قضايي، پيشنهاد . توجه بحثهاي اخير بوده است

 .تديگري است كه در اين باره مطرح شده اس

 المللي دادگستري، مرجعي براي تجديد نظر ديوان بين

محيطي صادرشده از ديگر مراجع  المللي دادگستري به عنوان يك نهاد تجديد نظر در آراي زيست ديوان بين
تواند در  ديوان در ايفاي اين نقش مي. تواند حمايت خويش را از محيط زيست افزايش دهد المللي، عمالً مي بين

تواند به  همچنين مي. المللي مشاركت كند محيطي موجود در روية قضايي بين ي سياستهاي زيستساز هماهنگ
ديوان . هاي قضايي متناقض نهادهاي مختلف پاسخ دهد نگرانيهاي موجود دربارة نقض قوانين در نتيجة رويه

 :تواند به كار گيرد براي انجام اين وظيفه، سه مكانيسم را مي

اي تفسير كند كه اين منشور از قبل اختيار تجديد نظر را به ديوان اعطا كرده  حد را به گونهمنشور ملل متّ) لف
 .است

 .اصالح كند) تجديد نظر(منشور ملل متّحد و اساسنامة ديوان را براي كسب اين اختيار ) ب

المللي  ه ديوان بيناي ك المللي به گونه اي بين ديوان و ساير مراجع بين هاي جداگانه نامه انعقاد موافقت) ج
 .دادگستري در سلسله مراتب آن، در رأس باشد
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 شوراي امنيت ملل متّحد، يك مكانيسم قهري

تنها ركن داراي . المللي، پراكنده است الملل هنوز بدون سلسله مراتب و در سراسر نظام بين قوة مجرية حقوق بين
تواند با اصالح منشور  اين شورا مي .باشد اي امنيت مياختيار قهري، ارگان اجرايي سازمان ملل متّحد، يعني شور

تواند نقش خود را به  محيطي اعمال كند؛ براي مثال، اين شورا مي ملل متّحد، نظارت بيشتري بر مسائل زيست
المللي و داخلي توسعه دهد؛ به عنوان يك نهاد قضايي، انجام وظيفه  عنوان ركن اجرايي تصميمات قضايي بين

محيطي ملزم كند  صالح در مسائل زيست المللي ذي دولتها را به پذيرش صالحيت نهادهاي قضايي بينكند؛ كلية 
 .االجرايي را براي همة دولتها مشخص سازد محيطي متّحدالشكل الزم يا قوانين زيست

ت تصويب با اين حال، اين پيشنهادها بايد از سوي دو سوم اعضاي ملل متّحد، از جمله اعضاي دائم شوراي امني
اگر منشور ملل متّحد اصالح نشود، . پذير نباشد رسد چنين توافقي از نظر سياسي امكان شود كه به نظر مي

توان پذيرفت كه نقض  مي. پذير است اختيارات شوراي امنيت از طريق تفسير موسع نقض صلح و امنيت، توسعه
] 1.[پذيرد تخصيص منابع طبيعي تحقّق ميصلح و امنيت با صدمة شديد به محيط زيست يا درگيري بر سر 

در صورتي كه يكي از  .اشتغاالت مختلف و متعدد كنوني شوراي امنيت، قابليت تسرّي به محيط زيست نيز دارد
تواند از شوراي امنيت تقاضا كند  المللي دادگستري را رعايت نكند، طرف ديگر مي طرفين، تصميم ديوان بين
تواند به عنوان يك  در موارد اندكي هم شوراي امنيت مي. راي اجراي آن اتّخاذ نمايدكلية اقدامات الزم را ب

المللي،  چندان دور از ذهن هم نيست كه شوراي امنيت بتواند يك ديوان بين. ركن شبه قضايي عمل كند
 .همچون دادگاه رواندا و يوگسالوي، براي رسيدگي به مسائل محيط زيست ايجاد كند

 
  هاد جديدايجاد يك ن
 المللي محيط زيست ديوان بين

. محيطي رسيدگي كند، چندين پيشنهاد ارائه شده است براي ايجاد ديواني كه منحصراً بتواند به اختالفات زيست
اين بنياد قبالً ايدة . ارائه كرده است] 1[المللي بنياد محيط زيست ترين پيشنهاد را ديوان بين ترين و پيشرفته دقيق

اي كه هم از سوي جهان سياست و هم از سوي  ادگاه را در سطح جهاني ترويج داده است؛ ايدهتأسيس اين د
المللي بنياد محيط  رسد پيشنهاد ديوان بين از آنجا كه به نظر مي. جامعة دانشگاهي مورد حمايت قرار گرفت

 [2.[اين پيشنهاد پرداخته استزيست در آينده، بيشترين اقبال اجرايي را داشته باشد، اين مقاله صرفاً به بررسي 
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المللي محيط زيست  به منظور تسريع توسعة ديوان بين. م 1989المللي بنياد محيط زيست در سال  ديوان بين
المللي را آغاز كرد و مقدمات طرح پيشنهاد مذكور را در كنفرانس ملل  اين بنياد، هماوردي بين .تأسيس شد

المللي بنياد محيط زيست به عنوان  ديوان بين .فراهم ساخت. م 1992 متّحد در ريودوژانيروي برزيل در سال
پارلمان اروپايي . بخشي از اين مقدمات، نظر خود را به جوامع اروپايي ارائه كرد و قوياً از اين اقدام حمايت شد

دوژانيرو به اي را در خصوص ديوان پيشنهادي به منظور طرح مسئله در كنفرانس ريو نامه قطع. م 1991در سال 
المللي بنياد محيط زيست در كنفرانس مذكور، مورد  نامه به رغم حضور ديوان بين تصويب رساند، اما اين قطع

المللي بنياد محيط زيست بر خالف شكست در كنفرانس ريودوژانيرو، به زودي  ديوان بين] 1.[بحث قرار نگرفت
هاي دولتي،  خانه بسياري از دولتها، وزارت. لب كردحمايت كميسيون ملل متّحد راجع به توسعة پايدار را ج

المللي نيز حمايت خود را ابراز  مقامات محلّي، سازمانهاي غير دولتي، شركتهاي خصوصي و سازمانهاي بين
 [2.[كردند

 
 المللي بنياد محيط زيست ساختار سازماني ديوان بين

دائمي با صالحيت جهاني است، از پانزده قاضي  المللي محيط زيست كه در صدد تبديل شدن به ركني ديوان بين
شوند و بودجة آن  انتخاب مي] 3[اين قضات از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متّحد. مستقل تشكيل يافته است

الدولي، سازمانهاي  فعاالن دولتي و غير دولتي، از قبيل سازمانهاي بين. شود از طرف سازمان ملل متّحد تأمين مي
 .توانند به اين ديوان مراجعه كنند اشخاص، مي غير دولتي و

شود كه باعث ورود يا امكان ورود خسارت  اي را شامل مي محيطي صالحيت اين ديوان، هرگونه اختالف زيست
اين . المللي يا ملّي شود و ظرف هيجده ماه از راه داوري حلّ و فصل نشود شديد به محيط زيست در سطح بين

د با صدور دستور موقّت، اقدامات پيشگيرانه را اتخاذ كند و در موارد ضروري بنا به توان ديوان همچنين مي
تواند در زمينة داوري و  ديوان همچنين مي. درخواست و يا به سبب جايگاه خود، به تحقيق و بازجويي اقدام كند

تواند به  ديوان مي بعالوه،. محيطي نيز فعاليت كند هاي مشورتي دربارة مسائل جهاني زيست ارائة نظريه
درخواستهاي دادگاههاي داخلي در خصوص آراي مقدماتي، با الگو گرفتن از عملكرد موفّق ديوان دادگستري 

تواند به صدور قرار  ديوان مي .احكام مدني اين ديوان نيز شامل آراي موقّت يا دائم خواهد بود. اروپا پاسخ دهد
محيطي يا پرداخت  هاي الزم براي جبران خسارات زيست نهبراي جبران خسارت فرد متضرر، پرداخت هزي
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شوراي امنيت ملل متّحد مسئول اجراي احكام اين ديوان . خسارت به صندوق جهاني محيط زيست اقدام كند
 .است

 
 المللي ارتباط با ديگر ديوانهاي بين

المللي محيط  وي بين ديوان بينالمللي به يكديگر، مسلتزم توزيع دعا ايجاد نظامي براي مرتبط كردن مراجع بين
تر محاكم، بايد مؤثر  مقررات مربوط به ايجاد همكاريهاي نزديك. المللي است زيست و ساير نهادهاي قضايي بين

هاي همكاري  نامه المللي از راه موافقت المللي با ايجاد نظامي از ديوانهاي بين محاكم بين. و كارآمد باشد
اي را كه در بدو امر در صالحيت آنها نيست،  توانند دعاوي ـ مي از محاكم داخليـبراساس روية قضايي بسياري 

توانند شرايط مشترك مربوط به قواعد رايج  المللي مي ديوانهاي بين. به يك دادگاه صالح ديگر موكول كنند
گاهها برقرار تواند همكاريهاي بيشتري ميان داد گمان، چنين سيستمي مي بي. تشخيص نهاد صالح را وضع كنند

 .كند

 
 موانع حقوقي و سياسي

دارد كه اين ديوان از حقّ همگان بر محيط زيست پاك  المللي محيط زيست اعالم مي اساسنامة ديوان بين
المللي هنوز اين حق را به رسميت نشناخته است و تنها شمار معدودي از  كند، اما جامعة بين حمايت مي

تواند موفقيت  مشكل موجود در سر راه رسيدن به توافق دربارة اين حق مي. اند معاهدات، حقّ مزبور را پذيرفته
با اين حال، پذيرش صالحيت موضوعي در برخي مسائل خاص، براي ديوان به دليل . ديوان را به خطر بيندازد

د، محيطي و احتمال اينكه برخي موضوعات مهم خارج از صالحيت آن قرار گير نامحدود بودن مسائل زيست
 .بخشي نيست گزينة رضايت

بايد ديوان را مرجعي براي حلّ و فصل اختالفات خود به رسميت  [1[محيطي هاي چندجانبة زيست نامه موافقت
ضرورتي ندارد كه ديوان . بشناسند تا مشكالت فراروي ايجاد صالحيت موضوعي اين ديوان مرتفع گردد

هاي چندجانبة  نامه فصل اختالفات باشد، بلكه موافقت المللي محيط زيست، مكانيسم انحصاري حلّ و بين
محيطي بايد متضمن شرط رضايت به صالحيت باشند تا براي امضاكنندگان، فرصت رويكرد به اين ديوان  زيست

ديوان براي رهايي از ترسيم صالحيت موضوعي بايد اصول كنوني حقوق . براي حلّ اختالفات فراهم شود
المللي و در صورت اقتضا قوانين ملّي را  ، توافقات چندجانبه و دوجانبه، حقوق عام بينالملل محيط زيست بين

 .اعمال كند
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المللي محيط زيست نابخردانه است؛ زيرا مسائل  اند كه تأسيس ديوان بين بسياري از مخالفان استدالل كرده
هر چند دليل اينان به واقع ] تبايد گف. [محيطي در ماهيت خود با موضوعات ديگري به هم تنيده است زيست

محيطي وجود دارد، نبايد به  نزديك است، مشكالتي كه در توصيف يك دعوا به عنوان دعواي زيست
بسياري از اختالفات ممكن است به طور خاص، ماهيت . غيرعاقالنه بودن تأسيس اين ديوان تعبير شود

محيطي، از قبيل آلودگي منابع آب  انيهاي زيستگمان، بيانگر وجود نگر محيطي نداشته باشد، اما بي زيست
اي است نسبت به روية قضايي كه  عالوه بر اين، ديوان عامل موازنه. هاي خطرناك است شيرين يا مهار زباله

كنند كه  شود؛ نهادهايي كه براساس رژيمهايي فعاليت مي توسط نهادهاي حلّ و فصل اختالف ترويج مي
ه در تضادترين چيزي كه در مطالعات جامعة  مهم. كنند با حفظ محيط زيست را ترويج مي ارزشهاي بالقو

به چشم » المللي دادگستري براي محيط زيست نظرية تأسيس يك ديوان بين«اقتصادي اروپا در خصوص 
لة اي به مسئ يعني مسائلي كه به طور فزاينده(محيطي  المللي زيست خورد، وجود ديوان خاصي براي مسائل بين مي

ضرورت دارد تا اين مسائل، به عنوان يك وظيفة اضافي براي نهادهاي قضايي از ) شود مرگ و زندگي تبديل مي
المللي محيط زيست، به شكلي كه ديوان  قبل موجود ياد شود؛ بنابراين، نظرية فوق دربارة تأسيس ديوان بين

 .ت واقع شودالمللي بنياد محيط زيست پيشنهاد كرده است، بايد مورد حماي بين

 
 گيري نتيجه

المللي و بعضاً در سطح ملّي،  شده در سطح بين محيطي مطرح دادگاههاي داخلي در رسيدگي به دعاوي زيست
اند و الزم است وجود نهادهاي  محيطي، ماهيتاً فرامرزي بسياري از مسائل زيست. كارآيي چنداني ندارند

ي شدن جامعة معاصر، فعاليتهاي معامالتي بيش از پيش بر محيط در روند جهان. المللي از عهدة آنها برآيند بين
در چنين شرايطي، كنترل فرسايش محيط زيست، مسئوليت نهادهاي قضايي . زيست طبيعي تأثير منفي دارد

 .المللي است بين

جهت حفظ  المللي فعلي براساس نظامهايي است كه اهداف و ارزشهاي آنها الزاماً در فعاليت نهادهاي قضايي بين
برخي از اين نهادها، آن هنگام كه حفظ محيط زيست به عنوان يك ارزش اجتماعي مهم . محيط زيست نيست

آيين دادرسي اين . گذرند المللي مطرح نباشد، از مسائل مربوط به محيط زيست به سادگي مي در سطح بين
الملل  المللي از لحاظ حقوق بين ي بينساختار ديوانها. محاكم، با نيازهاي قربانيان محيط زيست منطبق نيست

 .نوبنياد است و اغلب از صالحيت اجباري و مكانيسمهاي قهري محروم است
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روية «وجود الزام رو به رشد تقاضاي همگاني براي حلّ بحران محيط زيست، پاسخي به اين ضعفهاست و 
المللي براي حلّ  اده از مكانيسمهاي بينقضايي اخير، بيانگر تمايل روزافزون دولتها و ساير فعاالن به استف

 .«محيطي است اختالفات مربوط به منابع طبيعي و زيست

يك از آنها به تنهايي كافي نيست و  هرچند پيشنهادات زيادي براي اصالح نهادهاي موجود ارائه شده است، هيچ
اهي و مؤسسان اين ديوان جامعة دانشگ. شود المللي ويژة محيط زيست احساس مي لزوم وجود يك ديوان بين

المللي را مطالعه كنند، مشخصات نظامهاي قضايي معروف داخلي را  هاي موفّق مراجع بين بايد با دقّت نمونه
اي خالقيت نشان دهند كه براي نهادهاي نوپا اين امكان را فراهم كند  اقتباس كنند و در ايجاد قواعد تازه به گونه

رهبران سياسي و فعاالن عرصة . سالمت بشر به طور هدفمند، سهيم باشندكه در حفظ محيط زيست طبيعي و 
اند و بايد به ايجاد يك  المللي ملزم الملل، از جمله جامعة مدني، به سنجش و ارزيابي مجدد ساختار كنوني بين بين

 .دالمللي با هدف اعتالي حاكميت قانون و بهبود محيط زيست جهاني رضايت بدهن نظام قضايي بين

 شناسي كتاب

 Eisen, Joel B., 1999, From Stockholm to Kyoto and Back to the United States: International ـ

Environmental Law’s Effect on Domestic Law, University of Richmond Law Review, 
January 1999. 

 Kremlis, George, 2001, European Perspectives on Access to Justice in Environmenetal ـ

Matters. In Biopolitics -The Bio – Environment- Racing to Save the Environment, edited by 
A. Valvianos – Arvanitis. Athens: Biopolitics International Organization. The author analyses 
also the impact of the Aarhus Convention at the EC Laws concerning the access to justice. 

 Phillipe Sands, speech at the New York Law School Center for International Law ـ

Symposium on World Trade and the Environment, 19 (1) N.Y.L. Sch. J.Int’l & Comp. L. 
(1999), pp. 163-194. 

 Qiong Wu, Charles, 2002, A Unified Forum? The New Arbitration Rules for Environment ـ

Disputes under the Permanent Court of Arbitration, Chicago Journal of International Law, 
Spring 2002. 

 Rest, Alfred, 1994, Need for an international Court for the Environment? Underdeveloped ـ

Legal Protection for the Individual in Transnational Litigation. ENVTL. L. & POL’Y 24:173. 
 Udombana, N. J. (2000), «Toward the African Court on Human and People’s Rights: Better ـ

Late than Never», Yale Human Rights and Development Law Journal 3 (45). 
 Yemi, A.G. (2002), «New Trends in African Human Rights Law: Prospects of an African ـ

Court of Human Rights» U.Miami Int’l & Comp.L.Rev. 10:159-175. 



  )    وضعيت حاد درياچه اروميه از نظر حقوق محيط زيستموردي بررسي با (        )1391(ويژه نامه حقوق محيط زيست  
 

320 

www.azyasa.wordpress.com                                                                azyasa@gmail.com 
 انجمن حقوقي آذياسا

  پي نوشت بر اساس صفحه

 :شناختي مقاله به شرح زير است مشخصات كتاب .[1]

Dionysia-Theodora Avgerinopoulou, «The Role of the International Judiciary in the 
Settlement of Environmental Disputes and Alternative Proposals for Strengthening 
International Environmental Adjudication», Prepared for Global Environmental Governance: 
the Post-Johannesburg Agenda, 23-25 October 2003, Yale Center for Environmental Law and 

Policy New Haven, CT. 
با توجه به زياد بودن مستندات اصل مقاله، به منظور رعايت استاندارد كمي صفحات مجله، از چاپ همة آنها 

 .بديهي است كه مستندات و ارجاعات در دفتر مجله براي استفادة خوانندگان موجود است. خودداري شد

 .محقّق مركز حقوق و سياست محيط زيست ييل، نيو هاون .[2]

[3]. hosseinyazdani@gmail.com 
اين مقاله در تجزيه و تحليلهاي بعدي، در پي تمايزات مكانيسمهاي حلّ و فصل اختالفات به دو شيوة ذيل  .[1]
 :است

 گري، سازش و آيين تحقيق؛ مله مذاكره، ميانجيروشهاي سياسي؛ از ج) الف

 .(منشور ملل متّحد 33مادة : ك.ر(روشهاي حقوقي؛ از جمله داوري و حلّ و فصل قضايي ) ب

هاي حقوقي  شود، اين مقاله تنها به شيوه محيطي از راههاي سياسي حلّ و فصل مي هرچند بيشتر اختالفات زيست
ها به  هاست و اين شيوه آور براي طرفين اين اختالفات، نتيجة اين شيوه الزامپرداخته است؛ زيرا تصميمات حقوقي 

 .ارائة روية قضايي همراه با قدرت قانوني گرايش دارد

تواند دربارة قوانين اداري قوة مجريه تصميم بگيرد و آنها را الغا كند، اما حقّ  ديوان عالي اداري يونان مي .[1]
در برخي موارد، پس از الغاي يك قانون . و عادي صادره از سوي اين قوه را ندارد اصالح و تغيير قوانين رسمي

كند كه دقيقاً  اداري از سوي ديوان عالي اداري، دولت با اصرار بر آن قوانين، به صدور قانوني رسمي اقدام مي
 .شدني نيست مفاد آن همانند قانون اداري است و از سوي ديوان عالي اداري ابطال

[2]. precautionary principle. 
شده براساس  الملل، دعاوي اقامه محيطي در حقوق بين براي بررسي نهادهاي حلّ و فصل اختالفات زيست .[1]

عدم رعايت آيين پروتكل مونترال «: ك.براي اطالعات بيشتر، ر. شود محيطي ذكر مي معاهدات چندجانبة زيست
آميز كه شامل نظارت بر  اجرايي پروتكل مونترال، از يك شيوة مسالمتكميتة . »دربارة مواد مضر براي الية ازن

توجهي دولتها و وضع ضمانت  اين كميته، داليل بي. رعايت اين پروتكل از سوي دولتهاست، پيروي كرده است
و غالباً اين كميته تقريباً شبه قضايي است . كند گيري مي اجراها براي وادار كردن دولتها به رعايت پروتكل را پي
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در  (GATT) «گات«نامة عمومي تعرفه و تجارت  تحليلگران نيز آن را با هيئتهاي موافقت. عملكرد اداري دارد
 .كنند سالهاي نخست آن مقايسه مي

[2]. World Court or ICJ. 
داماتي در المللي دادگستري دربارة مشروعيت قوانين و مقررات كانادا دربارة انجام دادن اق از ديوان بين .[3]

درياي آزاد عليه كشتيهاي خارجي براي صيد بيش از حد از ماهيان مهاجر بين درياي آزاد و منطقة انحصاري 
ديوان به دليل اينكه كانادا نسبت به صالحيت ديوان، حقّ شرط اعمال كرده بود، . اقتصادي كانادا سؤال شد

اقداماتي كه از سوي كانادا دربارة حفظ و «ف راجع به كانادا در اين اقدام، هرگونه اختال. اختالف را نپذيرفت
را از صالحيت » شود و اعمال اين گونه اقدامات مديريت نسبت به كشتيهاي ماهيگيري در منطقة قانوني انجام مي

 .ديوان استثنا كرده بود؛ بنابراين، ديوان در اين اختالف، نتيجه گرفت كه صالحيت رسيدگي به آن را ندارد

چنانچه يكي از طرفين اختالف از اجراي تعهداتي تخلّف كند «منشور ملل متّحد  94مادة  2به موجب بند  .[1]
تواند به شوراي امنيت رجوع كند و  اش گذاشته شده است، طرف ديگر مي كه بر حسب رأي ديوان برعهده

 .«اقداماتي را اتخاذ كند هايي كرده يا براي اجراي رأي ديوان، شوراي مزبور ممكن است عنداللزوم توصيه

 .محيطي در زمان جنگ جانبة زيست هاي چند نامه همچون قابليت اعمال موافقت .[2]

[1]. ITLOS. 
[2]. LOS Convention. 

. م 1994نوامبر  16به امضا رسيد و در  1982دسامبر  10كنوانسيون ملل متّحد راجع به حقوق دريا در  .[3]
 .(U.N.T.S. 397 1833(االجرا گرديد  الزم

المللي دادگستري يا  توان به ديوان بين دعاوي را مي)كنوانسيون ملل متّحد راجع به حقوق دريا  287مادة  .[4]
 .(ساير مراجع داوري ارجاع داد

 .الملل درياها اهل نظر و فن باشند اساسنامة دادگاه، قضات بايد در زمينة حقوق بين 2طبق مادة  .[5]

[1]. WTO. 
[2]. DSB. 
[1]. ECJ. 
[2]. EU. 

برخي از آرايي كه ديوان دادگستري اروپا چه به طور صريح و چه به طور ضمني، اصل احتياطي را در آنها  .[1]
 :اعمال كرده است، عبارت است از

Case C- 405/92, Arm and Mondilt S.A. v. Armement Islais SARL, 1993, E.C. RI-6133 on the 
prohibition of drift-nets; Case C-180/96, U.K. v. Comm’n, 1996, E.C.R. I-3903, rejection of a 
request for provisional measures of lift the ban on beef after the Kreuzels Jacobs’ disease; 
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case T-199/96, Labs. Pharmaceutiques Bergaderm S.A. & J.J. Goupil v. Comm’n, 1998 
E.C.R. II- 2805, prohibition of use of certain chemicals in sunscreen cosmetiques. 

[2]. ECHR. 
نويس پروتكل كنوانسيون اروپايي حقوق بشر كه حقوقي را براي بشر نسبت به محيط زيست قائل شده  پيش .[1]

 .است، تا حال تصويب نشده است

 .Lopez Ostra» (1994)» قضية مشهور: ك.براي مثال، ر .[2]

در استراسبورگ بيان داشت، . م 2003مي  22در  «Kyrtatos v. Greece» همان گونه كه ديوان در قضية .[3]
دربارة نخستين بخش دادخواست، ديوان اظهار داشت كه براساس روية ثابت خود، آلودگي شديد محيط «

اي كه  اع از مسكن خود محروم سازد؛ به گونهزيست ممكن است بر سالمت افراد تأثير بگذارد و آنها را از انتف
. زندگي خصوصي و خانوادگي آنها را بدون اينكه به سالمت آنها صدمة شديد وارد سازد، تحت تأثير قرار دهد

ترين چيزي كه بايد در تعيين اين امر كه آيا با توجه به اوضاع يك دعوا، آلودگي محيط زيست  با اين حال، مهم
تأثير گذاشته است، مشخص شود، وجود  8مادة  1ي بر حقوق مورد حمايت مندرج در بند به طرز غير مطلوب

و نه  8نه مادة . تأثير مضر بر زندگي خصوصي فرد و قلمرو خانوادگي است، نه صرفاً تخريب محيط زيست
حي يك از ساير مواد كنوانسيون به تنهايي و به طور مشخص براي حمايت كلّي از محيط زيست طرا هيچ
تر به  المللي و قوانين داخلي براي رسيدگي مرتبط اند، در حالي كه در اين زمينة به خصوص، ديگر اسناد بين نشده

 .«رسند نظر مي

[4]. AU. 
براي دريافت متن پروتكل، . اين ديوان توسط پروتكل راجع به تأسيس يك ديوان حقوق بشري ايجاد شد .[1]

  :http://achpr.org.ك.ر

 .(34مادة  4بند (سند تصويب دارد  15اين پروتكل قبل از اينكه ديوان تأسيس شود، نياز به  .[2]

[3]. ICC. 
كند كه اين  انگاري مي را جرم» خسارات شديد و درازمدت به محيط زيست«اين مقرره تنها در صورتي  .[1]

» يدة نظامي ملموس و مستقيم مورد انتظار از آن، بيش از اندازهبه طور آشكار نسبت به مجموع فا«خسارات 
انگاري نشده و  المللي جرم نفسه از سوي اساسنامة ديوان كيفري بين في» خسارات شديد و درازمدت» .باشد

جنايت جنگي به شمار نرفته است، مگر اينكه نسبت به فايدة نظامي، نامتناسب باشد و طرفي كه حمله را آغاز 
 .«ه است، آن گونه بخواهد و انتظار هم برودكرد
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المللي در  المللي تعقيب مرتكبان نقض شديد حقوق بشردوستانة بين دادگاه بين«نام كامل اين دادگاه،  .[2]
 .است» .م 1991سرزمين يوگسالوي سابق از سال 

هاي طرف اختالف بايد قبالً المللي بتواند به يك دعوا رسيدگي كند، كلية دولت براي اينكه يك ديوان بين .[1]
رضايت آنها ممكن است به يك دعواي خاص، گروهي . رضايت خود را به صالحيت ديوان اعالم كرده باشند

» دكترين صالحيت رضايي»اين شرط كه با عنوان . از دعاوي يا همة دعاوي باشد كه آن دولت طرف آنهاست
اگر دولتي به قبول صالحيت ديوان مايل نباشد، . دارد از آن ياد شده است، ريشه در دكترين حاكميت دولت

ديوان از لحاظ حقوقي، صالحيت رسيدگي به آن دعوا را ندارد و دولت مزبور به رعايت تصميم ديوان هيچ 
دكترين صالحيت رضايي، از نظر كمي، . الزامي ندارد و از هر اقدام قهري يا اجرايي مصون خواهد بود

المللي رسيدگي شده است، وارد كرده است، به  شماري از دعاوي كه توسط دادگاههاي بينمحدوديتهايي را بر 
 .كنندة محيط زيست به صالحيت ديوان رضايت نداده است ويژه در مواردي كه دولت آلوده

المللي،  شرط رجوع مقدماتي به محاكم داخلي براي جبران خسارت پيش از توسل به مراجع قضايي بين .[2]
با اينكه . كند المللي بازي مي محيطي بين المللي در دعاوي زيست يابي به مراجع قضايي بين دوگانه در دست نقشي

چنين شرطي در اكثر دادگاهها مثل دادگاههاي حقوق بشري كه خود براي دسترسي به محاكم دوستدار محيط 
ادهاي قضايي كه در چارچوب كنند، وجود دارد، اما شرط مزبور در مراجعه به نه زيست مانع ايجاد مي
يا محاكم  (ICSID) كنند كه بالقوه براي محيط زيست مضر هستند، همچون ايكسيد رژيمهايي فعاليت مي

 .، وجود ندارد(BITs) گذاري دوجانبه اختصاصي ايجادشده با معاهدات سرمايه

اي  دربارة آزمايشهاي هسته شده از سوي اشخاص ، دعاوي اقامه.م 1995در سال «همان طور كه بيان شد،  .[1]
فرانسه در پاسيفيك جنوبي، به دليل فقدان صالحيت كميسيون اروپايي حقوق بشر، كميتة حقوق بشر و ديوان 

 .«دادگستري جوامع اروپايي، مورد پذيرش قرار نگرفت

توانند  دهد كه ديوانهاي موجود نمي اي توضيح مي كننده به طور قانع» سين دي مورفي«پيشنهادهاي  .[2]
 .مكانيسمهايي را براي واكنش سريع ايجاد كنند

المللي را  محيطي مطرح در سطح بين نهادهاي جايگزين حلّ و فصل اختالف كه اكثر دعاوي زيست .[1]
 .اند، چنين رويكردي دارند قضاوت كرده
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اهاي اقتصادي و تواند اقدامات قهري از سوي جامعة جهاني را به شكل ضمانت اجر البته اين شورا مي .[1]
ديپلماتيك يا حتي در صورت لزوم براي حفظ صلح و امنيتي كه احتمال دارد گاهي به دليل عدم رعايت آراي 

 .محيطي به خطر بيفتد، به شكل نيروي نظامي ساماندهي كند صادره در يك اختالف زيست

[1]. ICEF. 
المللي الگوگرفته از  ديوان بين: ست چنين استالمللي محيط زي ساير پيشنهادها براي ايجاد يك ديوان بين .[2]

الگوگرفته از  (WEC)المللي برايمحيطزيست دادگاه جهاني محيطزيست كميسيونغرامتمللمتّحد،ديوانكيفري بين
 .المللي داوري و سازش محيط زيست ، و ديوان بين(WEC) سازمان جهاني محيط زيست

اي دربارة مسئلة مزبور، با عنوان  رانس ريودوژانيرو، مقالة ويژهالمللي بنياد محيط زيست در كنف ديوان بين .[1]
 .ارائه كرد» دهكدة جهاني بدون قانون«

المللي بيوپولوتيك، مركز حقوق  رفت، سازمانهاي غير دولتي از قبيل سازمان بين همان طور كه انتظار مي .[2]
ملل متّحد در مورد سريالنكا و بسياري از  المللي دوستان كرة زمين، مؤسسة الملل محيط زيست، مركز بين بين

نفع در محيط زيست؛ مؤسسات دانشگاهي از قبيل دانشگاه جورج  هاي ذي سازمانهاي غير دولتي محلّي و گروه
واشنگتن، دانشگاه كاتوليك آمريكا، دانشگاه كالونگ، دانشگاه اراسموس روتردام از اين پيشنهاد حمايت 

المللي وكال، كانون وكالي آمريكا،  اي، از قبيل كانون بين وي گروههاي حرفهاين ابداع ديوان از س. كردند
هاي دولتي،  خانه فدراسيون كانون وكالي ژاپن، حقوقدانان شخصي از دفاتر حقوقي، مشاوران حقوقي وزارت
 و «ENEL» ديپلماتها، رؤساي دادگاههاي دادگستري داخلي و همچنين شركتهاي خصوصي از قبيل

«Alitalia» نيز حمايت شد. 

[3]. UNGA. 
[1]. MEAs. 

 
 

  
  
  
  
  
  



  )    وضعيت حاد درياچه اروميه از نظر حقوق محيط زيستموردي بررسي با (        )1391(ويژه نامه حقوق محيط زيست  
 

325 

www.azyasa.wordpress.com                                                                azyasa@gmail.com 
 انجمن حقوقي آذياسا

  )با تأكيد بر مدل هند( نقش رويه قضايي در توسعه حقوق محيط زيست
  برگرفته از روزنامه كيهان

بشر امروز، پس از قرن ها زندگي بر روي زمين، تازه تازه به فكر افتاده است كه نمي تواند به بي توجهي ديرينه 
زيست  قرن بيستم، قرن بحران هاي. محيطي كه در آن زندگي مي كند ادامه دهد و مزمني خود به سرنوشت

بحران هاي مربوط به تخريب اليه ازن، نگهداري زباله هاي هسته اي، مديريت ضايعات : بوده است محيطي
آن ابعاد بحران زيست محيطي كه انسان امروز با  ... صنعتي و شيميايي كارخانه هاي بزرگ، آلودگي آب ها و

دست در گريبان است به قدري گسترده و حتي مخوف است كه آدميان احساس مي كنند براي حفظ حق حيات 
مقاله . خود در مقابل ماشين ها و كارخانه ها چاره اي ندارند جز اينكه دست به دامان قضات و محاكم بشوند

  .ه هند بررسي مي كندحاضر كه با رويكردي تحليلي نگاشته شده اين موضوع را با تاكيد بر تجرب
  مقدمه-1

در اين كه بقاي بشر بر روي اين كره خاكي بستگي تمام به حفاظت از محيط زيست دارد، هيچ فرد نسبتا مطلعي 
گرچه در هيچيك از  محيط زيستاصطالح . از رابطه بين انسان و محيط زيست، شك و ترديدي ندارد

للي تعريف نشده اما در يك نگاه كلي مي توان گفت كه محيط كنوانسيونها، معاهدات و بيانيه هاي مهم بين الم
زيست به همه شرايط و عوامل فيزيكي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و زيبا شناختي اطالق مي شود كه اشياء و 
اموال موجود در كره زمين در حيطه آن قرار دارد و بر مطلوبيت و ارزش آن اموال و نيز كيفيت زندگي بشر 

پس هر چه در دور و اطراف خود مي بينيم در محدوده معني و مفهوم اين اصطالح قرار مي . ستاثرگذار ا
 .گيرد

از طرف ديگر محيط زيست مرزي هم نمي شناسد تا در آن محدود و محصور شود و اثرات تخريب آن در يك 
دغدغه يك يا چند از اين رو، حافظت از محيط زيست نبايد . كشور به كشور يا كشورهاي ديگر سرايت نكند

  .كشور تلقي شود بلكه همه كشورها در اين زمينه بايد مسئوليت پذير باشند
كه هر از گاهي در گوشه و كنار اين دنياي پهناور رخ مي دهد، اغلب حاصل  فاجعه هاي زيست محيطي

آيند صنعتي شدن، فعاليتهايي است كه بشر به ويژه از يكصد سال قبل در راه رسيدن به توسعه و رفاه، در طي فر
مدتهاست كه عالج اين گونه . به آنها دست يازيده و مĤالً باعث تخريب و آلودگي محيط زيست شده است

، فكر انسان را به خود مشغول داشته و نشستهاي بين المللي 1نابساماني ها كه سالمتي بشر را به خطر انداخته
معروف (» محيط زيست و توسعه«و كنفرانس » نسانمحيط زيست ا«متعددي را شكل داده است كه به كنفرانس 
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 2991و  2791در سالهاي ) برزيل(و ريودوژانيرو ) سوئد(كه به ترتيب در شهرهاي استكهلم ) »اجالس زمين«به 
  .توسط سازمان ملل برگزار شدند، به عنوان سرآمد اين نشستها مي توان اشاره كرد

 

  رويه قضايي و حفاظت از محيط زيست-2
انه در سالهاي اخير موج آگاهيهاي مربوط به اهميت محيط زيست، پهنه كشورهاي در حال توسعه را نيز خوشبخت

فرا گرفته و در كنار سازمانهاي دولتي ياد شده، مردم آن كشورها هم منفرداً يا مجتمعاً در راه پاسداري از 
بديهي است كه در يك روند  اما. سالمت محيط زيست و جلوگيري از فعاليتهاي مخرب آن، تالش مي كنند

به عبارت ديگر، . مسالمت آميز، به ثمر نشستن اين تالشها صرفاً در گرو همكاري محاكم دادگستري خواهد بود
، فعاليتهاي سازمانهاي دولتي و غير دولتي محافظ محيط قوه قضاييهبا قاطعيت مي توان گفت كه بدون همراهي 

  .زيست، ثمربخش نخواهد بود
 2002در سال ) آفريقاي جنوبي(اس در شب برپايي اجالس جهاني توسعه پايدار در ژوهانسبورگ بر همين اس

تن از آنان  23كه (كشور جهان  06قاضي ارشد از بيش از  021متشكل از » گردهمايي جهاني قضات«ميالدي، 
خشيدن به حكومت ، را شاهد بوديم تا نقش قوه قضاييه را براي بهبودي ب(قاضي القضات كشورهايشان بودند

حاصل نشست مذكور، تأييد و تأكيد همه شركت . قانون در زمينه توسعه پايدار و محيط زيست، به بحث گذارند
كنندگان بر نقش اساسي قوه قضاييه در حفاظت از محيط زيست بود كه مي تواند از طريق تفسير، توسعه، الزام و 

  .، ايفا شود»ه پايدارتوسع«اجراي قوانين محيط زيست، با توجه به مفهوم
توسعه پايدار، شكلي از توسعه يا پيشرفت است كه موجب برآوردن نيازهاي نسل فعلي بشر شودبدون آن كه به 

  .توانايي نسلهاي بعدي درتأمين نيازهاي خوددراين كره خاكي،لطمه زند
ي دارد، به معرفي نمونه اگر بخواهيم حداقل در بين كشورهاي در حال توسعه، كه ايران نيز در همين گروه جا

اي از يك نظام قضايي بپردازيم كه با رويه اي كه ايجاد كرده، نقش چشمگيري در حفاظت از محيط زيست، 
در ادامه مقاله به تحليل و تبيين . نقش چشمگير و ابتكاري داشته، با اطمينان مي توان از قوه قضاييه هند نام برد

، به اميد آن كه شاهد ايفا ي نقش فعالتري از سوي قوه قضاييه كشورمان برخي از فرازهاي اين نقش مي پردازيم
نيز در اين خصوص به ويژه با توجه به مسائل پيش آمده اخير درمورد آلودگي هواي تهران و برخي ديگر از 
كالنشهرهاي ايران، كه بار ديگر اهميت و ضرورت بكارگيري از تمامي تمهيدات تشويقي را در حفاظت از 

  .ط زيست يادآور شد، باشيممحي
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  محاكم هنـد و حفاظت از محيط زيست-3
جاي دارد، اما در حال  (common law) هند گرچه از نظر نظام حقوقي در بين گروه كشورهاي حقوق عرفي

حاضر در بسياري زمينه ها داراي حقوق نوشته و قوانين مصوب پارلمان است كه از جمله مي توان به قوانين 
پيشگيري و كنترل آلودگي «، 4791مصوب » پيشگيري و كنترل آلودگي آب»آن كشور از قبيل محيط زيست 

با اين وجود محاكم هند در حفاظت از . ، اشاره كرد6891مصوب »حفاظت محيط زيست«و  1891مصوب » هوا
يز در اين محيط زيست تنها به آن قوانين خاص متكي نبوده و از اصول قانون اساسي و احكام مسئوليت مدني ن

زمينه، استفاده شاياني به عمل آورده، تا آنجا كه مي توان گفت كه يك نظام حقوقي جديدي را در حقاظت از 
  !محيط زيست آن كشور، بنا سـاخته اند

 

  قانون اساسي-3-1
الزم االجرا شد، حاوي اصول مهمي در باره  0591ژانويه  62كه در  9491نوامبر  62قانون اساسي هند مصوب 

، در آن 6791فاظت از محيط زيست است كه با اعمال چهل و دومين اصالحيه بر قانون مزبور در سال ح
شكل گرفت كه در جريان » اعالميه استكهلم«در واقع اين اصالحيه در پاسخ به . مجموعه جاي گرفته است

  .رسيده بود ، به تصويب)سوئد(در استكهلم  2791در سال » كنفرانس بين المللي محيط زيست انسان«
مربوط به  (fundamental rights)اصل اول اعالميه استكهلم حاكي از آن است كه بشر داراي حقوق بنيادين 

آزادي، برابري و شرايط مناسب زندگي در محيط زيستي است كه به وي اجازه دهد كه يك زندگي 
  .شرافتمندانه اي را سپري كند

و  84-ه شده، به قانون اساسي هند اضافه شد يعني اصلهاي آدو اصل جديدي كه در فرآيند اصالحيه اشار
، حمايت از محيط زيست و بهبود بخشيدن به آن را از جمله وظايف حاكميت و شهروندان آن 15-آ)جي(

  .كشور قرار داد
 قادر (high courts)و دادگاههاي عالي ايالتي(supreme court) از همان قانون نيز ديوان عالي 622و  23اصول 

را براي جلوگيري از تجاوز به حقوق شهروندان به كار  2مي سازد تا احكامي كه در حقوق عرفي معمول است
 .برند

جاي دارد، در شناسايي » حقوق بنيادين«قانون اساسي هند نيز كه در بخش  12گذشته از اصول ياد شده، اصل 
گرفته كه در بخش بعد، نحوه استدالل محيط زيست سالم به عنوان حق بشر، مورد استناد محاكم هند قرار 
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هيچ فردي را نمي توان از زندگي و آزادي شخصي » :12طبق اصل . دادگاه در اين خصوص ذكر شده است
  .«اش محروم كرد مگر وفق قانون

 

  آراي قضايي-3-2
داشتن ديوان عالي هند، در ضمن آراي بسيار محكم و مستدل خود، همان طور كه قبال اشاره شد، حق بشر به 

غير آلوده را بخش اساسي و بنيادين حقوق اين كشور دانسته و صريحا اعالم كرده كه حق حيات  محيط زيست
قانون اساسي آن كشور، صرفا شامل يك حيات حيواني نيست بلكه منظور زندگي  12بشر، موضوع اصل 

ه برخورداري از محيط زيستي شرفتمندانه اي است كه مطابق شأن انسان باشد و طبعاً تحقق چنين حقي منوط ب
  .]211، ص02]سالم و تحت كنترل از نظر آلودگي،خواهد بود 

ديوان مزبور براي مقابله با آلوده كردن محيط زيست و نيز استيفاي حقوق آسيب ديدگان، آنجا كه الزم ديده 
يان رسيدگي به پرونده به عنوان مثال در جر! حتي برخي از قواعد و احكام نظام حقوق عرفي را تغيير داده است

، در شهر دهلي كه منجر به كشته شدن يك 5891در  (Shriram Industry) نشت گاز سمي از كارخانه شريرام
ـ كه طبق آن  (strict liability) «مسئوليت سخت«نفر و بيمار گشتن تعدادي ديگر شد، ديوان عالي هند تئوري 

نگهداري و جمع آوري كند، چنان چه آن شيء با فرار از اگر كسي براي غرض شخصي، شيئي را در زمين خود 
آنجا، ضرري متوجه كسي كند، او مسئول جبران زيان هاي وارده خواهد بود ـ را چون داراي استثنائاتي بود كه 

 absolute) «مسئوليت مطلق«، رد كرد و به جاي آن اصلي جديد به نام 3مسئوليتي متوجه زيان رساننده نمي كرد

liability) مفاد اصل جديد بيانگر آنست كه كسي كه فعاليتهايش موجب آلودگي محيط زيست . را معرفي نمود
شده بايد جبران كليه خسارات جاني و مالي را بر عهده گيرد و اين كه وي تمام اقدامات الزم براي جلوگيري از 

بوده است، دفاع موجهي در عدم پرداخت وقوع چنين حادثه اي را انجام داده و اهمالي از او در اين باره سر نزده 
 از كارخانه يونيون كاربايد MIC جبران خسارات ناشي از نشت گاز سمي! خسارات وارده، محسوب نمي شود

(Union Carbide Corporation)  و منجر به كشته شدن حدود سه 4891در شهر بوپال هند، در دسامبر سال ،
 .از اهالي منطقه شد نيز طبق اصل مسئوليت مطلق به عمل آمدهزار نفر و مصدوم شدن ده ها هزار نفر 

اما نكته مهمي كه در ارتباط با دعاوي زيست محيطي در هند بايد مورد توجه و تأكيد قرار گيرد آنست كه بيشتر 
 public) «دادخواهي به نفع عموم«دعاوي مزبور از طريق  interest  litigation) به دادگستري آن كشور راه ،

ا كرده و به واسطه آن، قوه قضاييه هند توانسته است تا روند تخريب و آلودن محيط زيست توسط صنايع اعم پيد
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به عبارت ديگر هر شخصي اعم از حقيقي و حقوقي مي . از دولتي و خصوصي را تا حد قابل توجهي كنترل كند
دام كند، گرچه خود به عنوان تواند براي جلوگيري از تخريب محيط زيست، به طرح شكايت در دادگستري اق

همين امر باعث شده كه به موازات ارتقاء نقش  .شاكي خصوصي جزو ستمديدگان و متضررين اصلي نباشد
مثبت دادگستري هند، نقش اشخاص حقيقي و حقوقي نيز در حفاظت از محيط زيست به ويژه براي كمك به 

مشقتي همراه است كه معموال باعث مي شود از آن  افراد تهيدست و مستضعف كه تظلم و دادخواهي برايشان با
حسن ديگر اين تجويز آنست كه اگر واحدهاي اجرايي تابع قوه مجريه . صرفنظر كنند، اهميت وااليي پيدا كند

كه بايد به مبارزه با فعاليت هاي مخرب و آلوده كننده محيط زيست بپردازند، از انجام دقيق وظايفشان غفلت 
 .خود بجاي آنها وارد عمل مي شوند و از دستگاه قضايي كشورشان، دادخواهي مي كنندكنند، شهروندان 

جالب آن كه ديوان عالي هند، در صورت ضرورت، حتي از اعمال قوانين خاص مربوط به محيط زيست صرف 
متذكر نظر كرده و با استناد به حقوق بنيادين شهروندان، مصرح در قانون اساسي آن كشور، به صاحبان ح رف 

شده است كه آزادي عمل آنان طبق آن قوانين خاص، باعث مجاز بودن فعاليت هايشان كه مخرب محيط زيست 
، حق بنيادين هر فرد و نيز بخشي از حقوق اساسي آن كشور است و محيط زيست سالمباشد، نيست زيرا داشتن 

  .هروندان باشداز اين رو قانون عادي نمي تواند زايل و ضايع كننده حقوق بنيادين ش
به عبارت ديگر، قوه قضاييه هند با احكامي كه در خصوص دعاوي زيست محيطي صادر كرده، در پي تفهيم 

به عمل آيد كه از سويي » حق حيات بشر«اين معني است كه هر برداشتي از سوي قانونگذار يا عوامل اجرايي از 
سالم نشود و از سوي ديگر متجاوزين و آسيب باعث افزايش كيفيت زندگي مردم در يك محيط زيست تميز و 

زنندگان به محيط زيست، معذور تلقي و از جبران خساراتي كه به مردم و محيط زيست وارد كرده اند، معاف 
  .قانون اساسي آن كشور را پوچ و بي خاصيت كرده است 12گردند، اين امر اصل 

ست را با مشاهده ضعف عملكردشان، مورد دادگستري هند بارها دستگاههاي متولي حفاظت از محيط زي
 .نكوهش قرار داده و خواستار انجام اقدامات الزم براي جبران خسارات وارده به مردم و محيط زيست شده است

امري كه تا كنون مشابه آن در كشورمان، ايران، با اين همه مشكالت ناشي از آلودگي محيط زيست و هزينه 
  !، رخ نداده است 4ه هاي ملي وارد مي سازدهاي جاني و مالي كه به سرماي

از جمله پرونده هايي كه در اين زمينه در بايگاني قضايي هند وجود دارد، پرونده اي مربوط به شكايت اهالي 
دادگاه از اين كه  .از نحوه تخليه فاضالب كارگاه هاي دباغي آن منطقه است (Tamil Nadu) ايالت تاميل نادو

، 6891قانون حفاظت محيط زيست مصوب  3موقع هيأتهاي نظارت، موضوع بند سوم از ماده مسئوالن ايالتي به 
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را در منطقه تشكيل نداده بودند، اظهار تأسف مي كند و به دولت مركزي دستور مي دهد تا هويت تمامي آسيب 
چنين مسببان هم. ديدگان، آسيب زنندگان، و مبلغي كه بايد بابت جبران خسارت پرداخت شود را مشخص سازد

  .آلودگي را به تحمل هزينه هاي باز گرداندن وضع موجود به وضعيت سابق محكوم مي كند
 

  نگاهي به عملكرد قوه قضاييه ايران در حفاظت از محيط زيست-4
  بهره گيري از قوانين و مقررات مربوط-4-1

ظت از محيط زيست مربوط مي قانون اساسي ايران حاوي اصولي است كه به طور مستقيم و غير مستقيم به حفا
قانون اساسي صريح ترين حكم قانونگذار  05اصل  .شود يا براي حفاظت از آن قابل استفاده و استناد است

  :اساسي در اين زمينه است
در جمهوري اسالمي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به »

از اين رو فعاليت هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي . فه عمومي تلقي مي گرددرشدي داشته باشند، وظي
  .«محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن مالزمه پيدا كند، ممنوع است

در اصول ديگري از قانون مزبور، حقوق اساسي آحاد ملت تضمين و سياست گذاريهاي مناسب براي تحقق و 
ت دانسته شده است به طوري كه مفاد اين اصول چرخه اي به وجود آورده كه از تأمين آن حقوق، وظيفه حكوم

است و از سوي ديگر عمال صحيح آن » محيط زيست سالم«سويي پيش نياز تحقق بسياري از حقوق ياد شده 
ر اهم اصول اشاره شده و احكامي كه در ب. سياستها، مĤالً به حفظ محيط زيست از خرابي و آلودگي مي انجامد

  :دارند عبارتند از
ياد مي شود، استوار كردن اقتصاد كشور براي تأمين نيازهاي اساسي » منع سوء استفاده از حق«زبان حقوقي به 

مردم از جمله خوراك، بهداشت و درمان و نيز ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در 
و  1و بندهاي  34اصل ( يش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي جريان رشد با حفظ آزادگي او و تأكيد بر افزا

، حمايت از مالكيت در بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي تا جايي كه موجب رشد و توسعه اقتصادي )9
، اداره انفال از جمله معادن، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و )44اصل (كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود 

، ممنوع بودن سلب امكان )54اصل (عمومي، جنگلها و بيشه هاي طبيعي، بر طبق مصالح عامه  ساير آب هاي
، حفظ حقوق عمومي و )64اصل (كسب و كار از ديگري به عنوان اعمال مالكيت نسبت به كسب و كار خود 

عي و و پشتيباني از حقوق فردي و اجتما) 16اصل (گسترش و اجراي عدالت توسط دادگاههاي دادگستري 
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تحقق بخشيدن به عدالت، احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع و نظارت بر حسن اجراي 
قوانين، كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم از سوي 

  .(5و  4، 3، 2و بندهاي  651اصل (قوه قضاييه 
ين و آيين نامه هاي خاصي نيز براي حفاظت محيط زيست مورد تصويب مجلس عالوه بر اصول مزبور، قوان

 ) 61/3/6431قانونگذاري كشور و هيأت وزيران قرار گرفته كه اهم آنها عبارتند از قانون شكار و صيد مصوب 

 82/3/3531، قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب )5731و  3531اصالحي سالهاي  اصالحيه )
، قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي 3/2/4731ون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب ، قان)1731

و نيز فصل بيست و پنجم و ماده  81/2/3731و آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب  41/6/4731مصوب 
مفاد اين  ضمن آن كه اگر قضات، 5731/.2/3از فصل بيست و ششم از قانون مجازات اسالمي مصوب  096

تصويب نامه ها و آيين نامهاي دولتي را در مخالفت با تأمين هدف اصلي يعني حفاظت از محيط زيست كه در 
قانون اساسي موظفند تا از اجراي آن مقررات  071قانون اساسي مورد تصريح قرار گرفته است، بيابند طبق اصل 

آن در قوانين مزبور بيان نشده يا مفاد آنها  همچنان كه در صورت بروز واقعه اي كه حكم. خودداري كنند
قانون  3قانون اساسي و ماده  761داراي اجمال، ابهام، نقص و تناقض باشند، قضات مي توانند بنا به تجويز اصل 

، با استناد به منابع معتبر اسالمي، فتاوي 9731آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني مصوب 
همچنين رعايت و استعمال قواعد فقهي . ل حقوقي، با تخريب و آلودگي محيط زيست مقابله كنندمعتبر و اصو

به ضم غين و سكون نون، طبق اين قاعده هر كه از چيزي فايده مي (» من له الغنم»و » ال ضرر«چون قاعده هاي 
  .كارگشا خواهد بود نيز به اين منظور) برد بايد جبران خسارات وارده از ناحيه آن را بر عهده گيرد

اما با نگاهي به سابقه قضايي ايران در اين خصوص پي مي بريم كه متأسفانه قوه قضاييه كشورمان، علي رغم آن 
كه از ساز و كار قانوني الزم و مناسب جهت حمايت و حفاظت از محيط زيست برخوردار است، مع الوصف تا 

اين زمينه كه امروزه يكي از بزرگترين دغدغه هاي بشري است، كنون نتوانسته كه به ايفاي نقش قابل قبولي در 
  .توفيق يابد

گاهي ديده مي شود كه قضات محترم حداقل بجاي رعايت نص قانون در حفاظت از محيط زيست، به دفاع از 
ز قوه مجريه كه آلوده كننده تحت امر آن بوده، برآمده و با اين توجيه كه مثال نصب سيستم جلوگيري كننده ا

آلودگي محيط زيست يا تغيير محل كارگاه، به منبع مالي هنگفتي نياز دارد كه خارج از توان دولت است يا 
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تعطيلي كارخانه باعث بيكاري كارگران مي شود كه مشكالتي براي دولت به بار خواهد آورد، براي مشتكي عنه 
  !قرار منع تعقيب صادر مي كنند

و نيز تأخير در اجراي برخي احكام صادره در دعاوي زيست محيطي،  اطاله در دادرسي و صدور حكم نهايي
اشكال ديگري است كه نظام قضايي كشورمان با آن روبروست در اين باره پرونده هاي مربوط به آلودگي 
محيط زيست توسط صنايع شيميايي پارچين كه با تخليه مستقيم فاضالب آلوده به مواد شيميايي در رودخانه 

جبات آلودگي آب آن رودخانه را كه اغلب به مصارف كشاورزي منطقه مي رسد، فراهم مي آورد جاجرود، مو
و كارخانجات باطري سازي نيرو كه با انتشار سرب حاصل ازفرآيند توليد باطري، در سطح وسيعي از هواي 

سازمان . ذكرندمنطقه پاسداران تهران، مقر يكي از واحدهاي آن كارخانه، موجب آلودگي هوا مي شد، قابل 
حفاظت محيط زيست شكايت خود را از آن دو واحد كه وابسته به سازمان صنايع دفاع مي باشند به ترتيب در 

حفاظت همچنين به شكايتهاي اداره كل  !، تسليم مقامات ذي صالح دادگستري كرده بود1631و  6531سالهاي 
ليل فعاليتهاي بخش ريخته گري آن شركت كه از شركت صنعتي ايران خودرو، به د محيط زيست استان تهران

كه در مجاورت شركت مزبور » شهرك دانشگاه«موجب آلودگي شديد هوا و مĤال تهديد جدي سالمت ساكنان 
قرار دارد، شده و از مدير عامل شركت عمران شهر جديد پرديس واقع در شرق تهران كه بزرگترين شهرك 

نصب سيستم تصفيه فاضالب انساني كه منجر به آلودگي زمينهاي خاورميانه محسوب مي شود، به دليل عدم 
زراعي و منابع آبي اطراف شده و خصوصا اهالي د ه باغكميش را با نگراني شديدي مواجه كرده است، مي توان 

  .ياد كرد
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  اهرمهاي اجرائي قوانين مربوط به محيط زيست 
 ش به قانون آبهاي تميز آمريكابحث تطبيقي بين حقوق آمريكا و انگليس با نگر 

  )  Simon Payne( سايمون پين 
   دكتر حشمت اهللا سماواتي: مترجم 

  عضو هيأت علمي دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري 
  

  : ابزارهاي اجرائي قوانين مربوط به محيط زيست 
محيط زيست بكار برد  رديف ابزارهاي اجرائي موجود كه مي توان در تأمين اجراي قوانين مصوب مربوط به

نقض مقررات مربوط به محيط زيست . اوالً. درحال حاضر در پادشاهي متحده انگليس بسيار حائز اهميت هستند 
كه معموالً نياز به اثبات قصد مجرمانه هم (ممكن است تعقيب جزائي را بدنبال داشته و خالف محسوب شود 

  .) ندارد 
عالوه بر آن به متخلف بوسيله يك اخطاريه ازاطالع داده مي شود كه  ثانياً، بجاي چنين مسئوليتي يا شايد

براي مثال مي توان به اخطاريه هاي ممنوع يا تكليف كننده مذكور در (مبادرت به انجام يا ترك يك فعل نمايد
ي چنين اخطاريه هايي معموالً بوسيله مجازاتها.) اشاره كرد 1990قانون حمايت از محيط زيست سال  1قسمت 

جزائي ساپورت مي شوند، گرچه بعضاً تنها اقدام جبراني كه در قبال بي توجهي به مفاد اخطاريه صورت مي 
قانون  215مثالً به اخطاريه هائي كه طبق بخش ( شود ) 1(گيرد اينست كه مقام اجرائي متوسل به اختيارات ويژه 

عيت هاي مكاني محلي كه متناسب بحال طرح ريزي شهرو روستا درمورد زميني كه مغاير با موق 1990سال 
  ). محيط است رجوع كنيد 

اختيارات ويژه عبارتند از يك روش اجرائي كه درخود اين اجازه را به مقامات كنترل كننده و مسئول مي دهد 
حقوق محيط زيست بعمل آورده ويا اثرات آن را ) يا نقض آينده (كه اقداماتي را جهت جلوگيري از يك نقض 

مربوط به منابع آبي كه اجازه مي دهد تا مقامات  1991قانون سال  161به عنوان مثال به بخش . كنند جبران 
رودخانه هاي ملي اقدامتي را درجهت جلوگيري از آلودگي آب، جبران تأثيرات آن وهمچنين باز آفريني 

  . ي شود محيط زيست درمحل واقعه معمول دارند ونيز مخارج حاصله را دريافت كنند اشاره م
متد ديگري دراجراي قوانين محيط زيست اخذ دستورالعمل هاي منع يا تكليف كننده است، مضافاً اينكه 
تعدادي ازقوانين جديد مربوط به محيط زيست در انگلستان بطور ويژه در بردارنده اختياراتي براي مقامات 
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قانون حمايت محيط  26ان مثال به بخش بعنو( اجرائي وكنترل كننده در اخذ دستورالعمل هاي موصوف هستند 
  ). مراجعه شود  1990زيست مصوب 

نهايتاً مدت فسخ يا تغيير دادن مجوزات مربوط به آلودگي يا موافقت هاي بعمل آمده در اين خصوص را مي 
از چنين اختياراتي . توان ذكر كرد كه مي تواند در قالب اجرائي قوانين محيط زيست مورد استفاده قرار گيرد

به طرح ( حيث محدوديت موجود در اعمال نظري كه مقام اجرائي مي تواند داشته باشد داراي تفاوتهايي هستند 
در آمريكا گروه ابزارهاي اجرائي قوانين محيط زيست .) منابع آبي رجوع شود 1991قانون  7پاراگراف  10

بر چنين ابزارهائي مجازاتهاي مدني  اياالت متحده آمريكا مشابه انواع انگليسي آن است لكن درآن عالوه
واداري نيز وجود داشته ودرجريان اجراي قوانين محيط زيست نقش مهمتري براي شهروندان و سازمانهاي غير 

را بعنوان ) CWA )(2(در اينجا ويژگيهاي رژيم اجرايي قانون آب تميز آمريكا . دولتي درنظر گرفته شده است
  . ال امريكا مورد بررسي قرار مي دهيم مثالي از قوانين محيط زيست فدر

  
  : حمايت از گاردمحافظت زيست 

در هرحوزه قضايي تعقيب نقض حقوق محيط زيست يك مشكل اساسي محسوب مي گردد زيرا تخلف 
درامريكا حقوق محيط زيست، سالمت وامنيت . ارتكابي ممكن است بزودي پخش شده وغير قابل تعقيب گردد 

حقي  CWA 507بخش . شغلي از كاركنان گاردهاي كنترل كننده موارد مذكور باشد مي تواند شامل حمايت
براي هريك از كاركنان حفاظت آبها مقررداشتهكه چنانچه موجب جريان يافتن مقررات اجرائي قانون شوندويا 

افظت آب تميز افراد گارد مح. دراين ارتباط شهادتي بدهند نبايست ازكار بركنار شد يا مورد تبعيض قرار گيرند 
مي توانند جهت استيفاي حق خود مي توانند به يك قاضي مخصوص حقوق اداري كه داراي حق صدور حكم 

. به رابطه با پرداخت حقوق معوقه ومخارج متحمله، بازگشت به شغل سابق يا ديگر تصميمات است رجوع كنند 
نقض نموده وسپس مبادرت به دادن گزارشي  را CWAالبته كارفرمايان درمقابل افراد گاردي كه عمداً مقررات 

  . عليه آنان مي كنند مورد حمايت قرارمي گيرند 
  : جايزه بگيري 

درجهت ) CERCLA (3قانون هواي تميز وقانون واكنش جامع محيطي در رابطه با جبران خسارت و مسئوليت 
نماينده محافظت ازمحيط تشويق در تهيه گزارشات تخلف با مقرر داشتن مواردي درخصوص جايزه كه به 



  )    وضعيت حاد درياچه اروميه از نظر حقوق محيط زيستموردي بررسي با (        )1391(ويژه نامه حقوق محيط زيست  
 

335 

www.azyasa.wordpress.com                                                                azyasa@gmail.com 
 انجمن حقوقي آذياسا

زيست آمريكا اجازه مي دهد كه تا مبلغ ده هزار دالر به افراد ارائه دهنده اطالعاتي كه منجر به محكوميت 
  . جزائي يا مجازات مدني متخلف شود بپردازد، قدمي فراتر دراين زمينه برداشته است 

  : تخلفات جزائي 
بايد ناآگاهانه يا )  309بخش (رال مي باشد تخلفات جزائي كه نمونه اي از قوانين محيط زيست فد CWAتحت 

در امريكا سيستمهاي متفاوت مجازات براي هرنوع از تخلف وجود دارد دربرخي موارد . عالماً حادث شده باشد
رابطه با مسئله مسئوليت مديران و كاركنان ارشد شركتها مشابه انگلستان فرمول . قصد مجرمانه بايد اثبات گردد 

حمايت از محيط زيست كه بر طبق آن  1990قانون  157خصي در قالب لغات وجود ندارد ، براي مثال بخش مش
چنانچه كميسيون تخلفاتت رضايت، اغماض يا سهل انگاري مديريك شركت را احراز نمايد مي تواند حتي با 

وده است اورا محكوم وجودي كه معاونت ، تشويق، مشاورت يا تسهيل درارتكاب تخلف بوسيله كمپاني ننم
  . نمايد 

در آمريكا قانون آب تميز روشنگر اين است كه وقتي تخلف به يك شخص ارجاع داده مي شود، شخص شامل 
دادگاههاي آمريكا دكترين مربوط به مدير مسئول ) .  6بند  C 309بخش (مدير مسئول شركت نيز مي گردد 

اداره غذا ودارو )  US – v – Park) ( 4(امريكا عليه پارك  در دعوي اياالت متحده. شركت را توسعه داده اند 
در ) 6(رئيس ومعاون يك شركت بزرگ را درخصوص هجوم جوندگاني مانند موش و موش صحرائي) 5(

قبل ازتعقيب جزائي ارگان مزبور مراتب امر را . برخي ساختمانهاي محل عمليات شركت مورد تعقيب قرارداد 
نعكس كرده بود كه البته رئيس ومعاون شركت قدمهائي درجهت رفع مشكل برداشته تفصيالً به رئيس شركت م

دادگاه عالي رأي صادره مشعر برمحكوميت . بودند ليكن بلحاظ ناكافي بودن اقدامات مورد تعقيب قرار گرفتند
رد اشخاص موصوف را كه متضمن رعايت استانداردهاي عالي مراقبت فردي و مسوليت مديران شركت بود مو

تمام كساني كه درپيشبرد امور تجاري مخالف قانون سهيم بوده اند مرتكب : در رأي آمده است. تأييد قرار داد
استاندارد ) كه ماهم بر آن تأكيد ميكنيم (وظيفه محوله پارلمان به نمايندگان شركت مسئول  …تخلف شده اند

نبه جزائي اش خواستار رعايت امور غير ممكن بااليي از دورنگري واحتياط را طلب مي نمايد ليكن قانون درج
  . نمي باشد 

در پرتو اين استانداردها مديران شركتها با مسئوليت سنگيني مواجه هستند تا ازدخالت در ارتكاب تخلفات 
  . محيطي، بويژه تخلفاتي كه صرف بي احتياطي در آنها بعنوان قصد مجرمانه تلقي مي شود احتراز كنند 
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  : مسئوليت جزائي  -احداقل مجازاته
هرچند درانگلستان براي بسياري از تخلفات محيط زيستي حداكثر جريمه بيست هزار پوند مقررشده است وبراي 
برخي جرائم محيط زيستي ديگر جريمه نامحدود كه بصورت آزمايشي اجرا مي شود وجود دارد، ليكن مسئله 

دليل اين امر آن است كه در حقوق آمريكا . فته است تعيين حداقل مجازات بطور تفصيلي مورد بحث قرار نگر
احراز تخلفات جزائي نياز به اثبات قصد مجرمانه دارد، در حاليكه در انگلستان بيشتر جرائم محيط زيستي 

بنابراين دربرخي موارد ممكن است تخلفي واقع شود بدون اينكه . براساس مسئوليت بالقيد وشرط مي باشد 
تخلفات جزائي مذكور در )  UK ) COC( عليه  Rبعنوان مثال رجوع شود به دعوي . (باشد مرتكب واقعاً مقصر 

CWA ) دالر براي يك تخلف  2500همگي شامل حداقل وحداكثر جريمه روزانه مي باشند كه از )  309بخش
ه تخلفات جزائي به عالو. دالر براي نقض آگاهانه قانون مي باشد  500ناآگاهانه وبراثر بي احتياطي تا حداكثر 

مي تواند مشمول مجازات زندان شود كه در سنگين ترين حالت تا پانزده سال حبس درنظر گرفته  CWAتحت 
البته اين يك قانون سنگين فاقد ضمانت اجرائي نمي باشد زيرا اساساً ناشي از بسط دستورالعملهاي . شده است 

اصالح مجازاتها اختيار الزم براي تعيين  1984قانون سال . كميسيون مجازات جرائم محيط زيستي است
روشي كه آنها براي برخورد با جرائم . دستورالعملهاي مجازات جرائم فدرالي رابه دستگاه قضائي اعطاء نمود 

  : بشرح زير است ) مشابه سايرجرائم (محيط زيستي دارند 
برخي عوامل مندرج  نصاب مزبور با درنظر گرفتن. هرتخلفي داراي نصاب عددي مختص بخود است

به عنوان مثال جدي بودن آلودگي نصاب را افزايش مي دهد، به . دردستورالعملها افزايش يا كاهش مي يابد 
وقتي كه نصاب به حد نهايي خود رسيد آنگاه قاضي . عالوه هرگونه محكوميت قبلي نيز نصاب را باال مي برد 

  . كند مجازات مربوطه را درقالب جريمه ياحبس تعيين مي 
براي مثال . مجازاتهاي پيش بيني نشده در حقوق آمريكا در مقايسه با حقوق انگليس نسبتاً سنگين تر مي باشند

خواندگان بخاطر اليروبي غيرمجازيك نهر وانتقال زباله ) Mills & Mills (7دردعوي اياالت متحده عليه 
نصاب جرم درمرحله استيناف تأييد شد  .مورد تعقيب قرارگرفتند  CWAدريك ناحيه مرطوب ممنوعه تحت 

  . ماه حبس كه متقارناً متحمل گردد محكوم شد  21ماه و  10وبراساس آن مشتكي عنه به 
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  : ليست سياه متخلفان 
او ) كه شامل تمام جرائم اساسي ميگردد ( CWAاز  309محكوميت ناشي از تخلف جزائي متخلف تحت بخش 

ولت فدرال منع مي نمايد و آنقدر درليست سياه باقي مي ماند تانماينده حمايت را از عقدهرگونه قرارداد با د
  . تأييد نمايد كه شرايط و عوامل منجر به محكوميت تصحيح شده است ) EPA )(8(ازمحيط زيست آمريكا 

  
  : مجازاتهاي مدني و اداري 

مجرمانه به اين معناست كه  محدود نمودن جرائم جزائي درحقوق محيط زيست آمريكا به رفتارهاي واقعاً
درمواقعي كه قصد مجرمانه را نمي تواند ثابت نمود يا اصوالً وجود ندارد ، رفتارهاي ديگر بايد با روشهاي 

. دراين خصوص سيستم آمريكا اجازه مي دهد تا مجازاتهاي مدني واداري وضع گردد . متفاوتي كنترل شود 
انون آب تميز  dبند  309ده باشد مجازاتهاي مدني برطبق بخش بعمل آم CWAدرمواردي كه تخلفي ازمقررات 

دالر بعنوان مجازات مدني تعيين مي شود كه اين مبلغ با توافق  25000اعمال مي شوند كه تاسقف روزانه 
قانون مزبور قدمت تخلف، منافع ناشي از آن، تالش جهت . يا بوسيله دادگاهها تعيين مي شود EPAمتخلف و 

وتأثير مجازات را از شروطي مي داند كه مي بايستي درهنگام تعيين مجازات ملحوظ گردد  CWAتحقق شرايط 
مي تواند  EPA) . بند ب  309بخش (تشريفات مدني همچنين مي تواند منجر به صدور يك دستورالعمل گردد . 

به پرداخت آن  بند ب به عنوان مجازات اداري متخلف را 309مبلغ جريمه كمتري را پيش بيني وطبق بخش 
همچنين قبل از مشخص شدن جريمه مقرراتي براي اطالع عموم و مشاوره وجود دراد وبنا به . محكوم نمايد 

اگر مبلغ جريمه مورد توافق . درخواست شخص متخلف يا يك شهروند جلسه استماع نيز تشكيل مي شود 
در اينصورت متخلف حق داشتن هيئت ( آن را تعيين خواهد كرد  EPAنباشد يك قاضي اداري  EPAمتخلف و 

همچنين متخلف حق استيناف عليه رأي صادره از سوي قاضي ) 9(منصفه درمحكمه اداري را خواهد داشت 
  . نهايتاً مجازات اداري مزبور قابل تجديدنظر قضايي نيز مي باشد . آمريكا را دارد  EPAاداري درنزد مدير 

EPA مه هاي مدني واداري تحت تعدادي ازقوانين مربوط به محيط راهنماي كاملي درخصوص ارزيابي جري
اين خط مش ها، فاكتورهاي قابل اعمال در تعيين جدي بودن تخلف . منتشر كرده است CWAزيست منجمله 

مثالً مدت زمان نقض حقوق، مسموميت حاصله از آلوده كننده هاي رهاشده درمحيط ، درجه تجاوز صورت 
اجازه مي دهد كه مدل كامپيوتري خود رابكار بگيرد تا منافع  EPAهمانطور كه به گرفته را مشخص مي كنند، 

  . اقتصادي محتمل ناشي ازنقض حقوق را مشخص نمايد 
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نهايتاً عوامل سرزنشي مانند بي احتياطي، بي اعتنايي، گزارش قبلي درمورد چگونگي اجراي حقوق توسط 
  . رار مي گيرند متخلف ومعاونت وي دروقوع حوادث گذشته مدنظر ق

  
  : مسئوليت ها واختيارات 

در حقوق محيط زيست انگليس تحميل وظيفه برمقام اجرايي جهت اجراي قوانين محيط زيست يك امرغير 
معمول است كه آشكارترين مورد آن وقتي است كه مقام محلي احراز مي كند كه تجاوز خالف قانون واقع 

حمايت محيط زيست اخطار براي  1990قانون مصوب  80خش شده كه دراينحالت موظف است كه برطبق ب
در بيشتر موارد يك قدرت اعمال نظر وسيعي به دستگاه اجراي . متضمن دستور به پايان دادن تخلف صادر كند

اعطاء شده تا درمورد اجرا يا عدم اجراي قوانين محيط زيست عليه تخلفات ونيز چگونگي آن تصميم گيري 
  . نمايد 

 CWAبند الف  309آمريكا برطبق بخش  EPAصورت گيرد  CWAهنگامي كه تخلفي از مقررات درآمريكا 
براي تعيين مجازات مدني يا ( مي بايست يك دستور اداري صادركند يا مبادرت به شروع يك جريان مدني 

چنانچه  .نمايد، مگر اينكه قبالً اقدام مقتضي توسط دولت صورت گرفته باشد )صدور دستورالعمل يا هردو 
EPA  از اجراي قوانين خودداري كند شهروندان مي توانند با طرح شكايت از آن بخواهند نسبت به اجراي قوانين

  . محيط زيست اقدام نمايد 
  

  : شكايت شهروندان 
قوانين محيط زيست بطور روزافزوني حق اقامه دعوي درخصوص جريانات اجرائي مقررات محيط زيست را به 

به شهروند اجازه مي دهد تا درموارد مشخص يك  CWA 505بخش . ا اعطاء كرده استشهروندان امريك
براي مجازات مدني كه قابل پرداخت به خزانه آمريكا بوده ويا براي دستورالعمل ممانعت ( دعواي مدني را 

نين محيط زيست افراديكه داراي منافع هستند يا ممكن است براثر نقض قوا.. شهروندان به. اقامه نمايد ) كننده 
  . متضرر شوند تعريف شده اند 

آمريكا يا  EPAدعوي مي تواندعليه هرشخصي كه از استاندارد مربوطه به فاضالبها يا دستور اداري كه بوسيله 
صادر شده تخلفي نمايد اقامه شود كه قابل مقايسه با اخطاريه به  CWAبند الف  309تحت بخش ( مقامات ايالتي 

امريكا  EPAبجاي اين عمل شهروند ممكن است دعوائي عليه . ليات اجرائي درانگليس استجريان افتادن عم
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درهر صورت شهروند مي تواند دستوري جهت هزينه هاي . طرح وخواستار انجام وظيفه محوله برآن شود
  . متحمله براي تعيين وكيل اخذ كند 

 60به مدت ( يك اخطاريه ابتدايي كه معموالً  در رابطه با به جريان انداختن دعوي عليه متخلف الزم است كه
آمريكا،  EPAازسوي شهروند به ) روز به دولت فدرال ومقامات ايالتي اجازه انجام عمليات اجرايي ميدهد 

شروع به رسيدگي به تخلف  EPAعالوه براين اگر ايالت يا . مقامات ايالتي وشخص آلوده كننده داده شود 
اگر چه شهروند حق دارد در ( عوي مدني يا جزائي را برعليه متخلف دنبال كند بنمايد وبا كمال دقت يك د

  . مانع طرح دعوي توسط شهروند مي گردد ) چنين جرياناتي نيز دخالت كند 
 CWAهمانگونه كه يك شهروند حق دارد درجريان اجرايي قوانين محيط زيست عليه يك متخلف دخالت كند 

مقرراتي كه درمورد شكايت شهروندان مي . هروند عليه يك متخلف را دارد امريكا نيزحق ورود به دعواي ش
. شود محدود به مواردي است كه تخلفات آتي از سوي متخلفي متحمل بوده ويا تخلف مستمري درجريان باشد 

رجوع كنيد ( شكايات ودعاوي شهروندان براي مجازات مدني تخلفات قبلي يك متخلف قابل طرح اقامه نيست 
  ) Chesapeake Bay foundation)(10عليه  Gwaltnely of smithfieldمورد به 

اگرچه گفته شد كه يك شهروند درمواردي كه احتمال تخلف درآينده ازسوي متخلف مي رود يا تخلف 
عليرغم  Gwaltneiyمستمري درحال حاضر درحال جريان است مي تواند طرح دعوي كند ليكن دردادخواهي 

وع تخلف درآينده به اثبات نرسيد يك مجازات مدني را براساس اينكه متخلف در زمان جريان اينكه احتمال وق
  . رسيدگي اشتهار به نقص قوانين محيط زيست داشت تعيين نمود 

معموالً جريان دعواي . اگر مقامات ايالتي يا فدرال نائل به توافق ومصالحه با شخص متخلف در دعوايي شوند 
اگر چه بطور صحيح آغاز شده باشد متوقف خواهد شد البته هزينه هاي مربوط به تعيين شهروند عليه متخلف 

اين مقررات مي تواند بطور مفيدي با حق شهروند طبق مقررات ) 11. (وكيل به شهروند پرداخت خواهد شد 
انگليس ، حق طرح دعوي خصوصي ) 82بخش ( حمايت محيط زيست  1990موجود به تجاوز در قانون سال 

حق طرح پيشنهادات موجود در پيش نويس مستقيم بر مسئوليت مدني بخاطر خسارت ايجاد شده براثر زباله 
  . ومعاهده مسئوليت مدني حاصل ازعمليات خطرناك براي محيط زيست مقايسه شود 
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  : نتايج بحث 
لستان حمايت از محيط بسياري ازتفاوتهاي موجود درنقطه نظرات امريكا وانگليس ناشي از اين است كه در انگ

توسط مقررات وقوانين فراوان درخصوص حق اطالع يابي . زيست داراي فرهنگ مخصوص به خود مي باشد 
درآمريكا كه برطبق قانون آزادي اطالعات صورت مي گيرد واطالعات خاص به محيط زيستي كه براساس 

تيارشهروندان دادگاههاي غيردولتي دراخ) Supefund (12عنوان سوم قانون تجديد اجازه و اصالح قانون 
قرارداده مي شود توانايي بيشتري به اينگونه اشخاص وارگانها جهت طرح دعوي ودادخواهي براي اجراي 
مقررات محيط زيست مي دهد كه اين خود مقامات اجرايي ومسئول را تشويق مي كند كه جريانات اجرايي را 

  . درمرحله ودرجه باالتري پيگيري نمايد 
خي از اين تمايالت درشهروندان انگليسي نيز ظاهر شده كه با تشكيل گروههاي فشار براساس اطالعات قابل بر

اطالعات محيط زيستي جمع آوري  1992كه دراداره ثبت وكنترل آلودگي ويا تحت مقررات ( دسترس 
ميمات آنها يا تحت فشارگذاشتن ارگانهاي دولتي با ايجاد جريان تجديدنظر قضايي درتص) 13)(شده

اگر اين تغيير در فرهنگ عمومي جامعه انگليس باشد بزودي ممكن است به . تغييرخصوصي به عمل مي آورند 
دولت فشار بياورد تا كليه سيستم اجرايي درمورد قوانين محيط زيست را اصالح كند وبرخي از ويژگيهاي 

  . موجود درحقوق آمريكا را وارد حقوق انگليس كند 
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 اهميت مسأله محيط زيست 

 دكتر محمد حسين پاپلي يزدي: نويسنده 

 دانشگاه فردوسي مشهد

  اثرات توسعه بر محيط زيست شهرستان«مؤلف اين مقاله مجري طرحهاي تحقيقاتي متعددي از جمله طرح-(*) 
اه طرح مذكور به صورت مشترك بين اداره كل محيط زيست استان خراسان و دانشگ.بوده است»قوچان

 .به اتمام رسيده است 1373مشهد بوده كه در سال   فردوسي

امروزه .هاي حفاظت از محيط زيست و يا توسعه پايدار خواهد بود هاي آيندهء حيات بشر دهه بدون شك دهه
ها در محيط زيست خود شده  آالينده  رويه از طبيعت و رها كردن انواع برداري بي بشر متوجه عواقب زيانبار بهره

پيشرفت و توسعهء عنان گسيخته و حساب نشده كه با تخريب و آلودگي محيط زيست توأم است،عمال .است
ها و ثروتهاي  محدود از اين پيشرفتها سود خواهند برد و سرمايه  اشخاص يا كشورهايي.پيشرفتي است ظاهري

دخانه،هوا و اتمسفر خود را چند برابر خواهند كرد اما طبيعت تخريب خواهد شد و آلودگي زمين،دريا،رو
هاي  گونه.اليهء ازن نازك و نازكتر شده و سرطانها و ساير امراض افزايش خواهد يافت.گسترش خواهد ي افت

  مختلف گياهي و حيواني براي هميشه نابود شده،كويرها و بيابانها گسترش يافته و زيباييهاي طبيعت كاهش
برداري بهينه از طبيعت و نظام بخشيدن و  اي براي بهره لذا در سرتاسر جهان تالشهاي گسترده.خواهد يافت

 .قانونمند كردن رابطه انسان با محيط آغاز شده است

سازمان ملل متحد،كشورهاي مختلف جهان،احزاب،سازمانها و ارگانهاي مردمي،دانشگاهها، محقّقان و 
اجتماعي،تكنولوژي و سرمايه   ايشخصيتهاي علمي و سياسي زيادي تالش دارند تا قوانين،نيروي انساني،سازمانه

 .الزم براي حفاظت از محيط زيست را تهيه كنند

شه در كشورهاي پيشرفته به نحوي بوده كه در بيشتر موارد با قوانين  در دو قرن اخير ساختار اقتصادي جهان بوي
م توليد هزاران اقتصادي،تغيير سيست  اصالح اين ساختارهاي.و معيارهاي حفظ محيط زيست مغايرت داشته است

كننده و مخرب محيط  كه كمتر آلوده  ها با لوازمي كارخانه و كارگاه،تعويض ابزار و لوازم اين كارخانه
ميليونها متخصص و كارگر به نحوي كه فعاليتهاي آنها   كننده،بازآموزي باشند،تغيير سيستمهاي كشاورزي آلوده

يط زيست در شهرهايي كه ساختار و تاروپود آنها مقررات خاص مح  در جهت حفظ محيط زيست باشد،اجراي
انجام اين كار به .مغايرت داشته و يا تطابق چنداني با آن ندارد،كار آساني نيست  با اصول حفظ محيط زيست

 .و زمان نسبة طوالني،پايداري بسيار و اعتقادي راسخ نياز دارد  ميلياردها دالر بودجه
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كشورهاي صنعتي   زيست در ايران آسانتر از ساير كشورها بويژهبه علل مختلف حفظ و حراست از محيط 
مثال در بخش كشاورزي،كشاورزان .يكي از علل آن است كه قسمت اعظم مملكت ما هنوز صنعتي نيست.است

 .كنند استفاده نمي  قسمت مهمي از مملكت هنوز از كود شيميايي و سموم بطور گسترده

به اصطالح   كردن بخشهاي مختلف مملكت در آغاز كار است و كشاورزياكنون كه برنامهء صنعتي  لذا از هم
عمال و صاحبان صنايع ا توان قوانين حفظ محيط زيست را بر آنها براحتي مدرن در حال رواج و اشاعه است مي

عالوه بر اين مسألهء اساسي اصوال حفظ محيط .و ماالن مزارع بزرگ را موظف به خريد تكنولوژي مناسب كرد
و پرورش حيوانات از قديم جزو سنتهاي ايرانيان   برداري صحيح از محيط،حفظ و گسترش گياهان ت،بهرهزيس

دين مبين اسالم صدها قانون براي حفظ و حراست محيط وضع كرده و اصوال منابع طبيعي را جزو .بوده است
المللي  ر حد امكان قوانين بينحاضر جمهوري اسالمي ايران تالش دارد د درحال.داند انفال يا اموال خداوند مي

سازمان حفاظت .هاي حفظ محيط زيست را اجرا كند و رسما كنوانسيونهاي متعددي را امضا كرده است برنامه
در همين راستا تحقيقات مربوط به حفاظت محيط زيست در حال گسترش .تقويت است  محيط زيست در حال

 .باشد مي

 اهميت مسائل محيط زيست

و ملي زيست محيطي   المللي ه؛آينده كرده زمين،بشر،حيوانات و گياهان،منوط به وضع مقررات بينبه نظر نگارند
 .و اجراي صحيح آنهاست

در روي كره زمين .خداوند كائنات،زمين،آسمان و هر آنچه را در اوست بر مبناي نظم و انضباط آفريده است
انسان خسران آفرين و   اي هم به اندازه هيچ آفريده زند و اي بيش از انسان اين نظم را به هم نمي هيچ آفريده

 .كار نيست زيان

نعمات،در جهت نابودي   ازحد از اين جويي بيش ها خداوند براي انسان نعمت است و انسان با بهره تمام آفريده
 .دارد آنها گام برمي

آالتي  انسان به ماشين  قرن قبل كرد،از حدود دو در طول قرنها،بشر با دست و ابزار ابتدايي در طبيعت دخالت مي
اي وابسته نيستند مسلح شد و از آن تاريخ روند تخريب و آلودگي محيط زيست شتابي  كه به انرژي ماهيچه
 .عظيم و گسترده يافت

شد،نسل صدها و   از زماين كه بني آدم تير و كمان و شمشير و نيزه را كنار گذارد و به تفنگ و سالح گرم مسلح
 .ن حيوان يا نابود شده يا در تهديد جدي قرار گرفته استبلكه هزارا
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ازحد  مصارف بيش  همه اين.شد...افزايش جمعيت موجب افزايش نياز است به مصرف انرژي،غذا،ساختمان و
 .كنندهء محيط زيست انساني است كننده و آلوده تخريب

مصارف مختلف   اكسيژن هستند براي جنگلهاي پربركت و سرسبز كه در واقع ششهاي كرهء زمين و توليدكنندهء
كارخانجات،مجتمعهاي مسكوني   خورند و يا به شوند و مراتع سرسبز با تراكتور شخم مي قطع شده و نابود مي

 .شوند تبديل مي...و

فاضالبها، سموم دفع آفات .كنند ها و اگزوز اتومبيلها،فضا را آلوده مي كنندهء دودكش كارخانه دودهاي مسموم
و از ضخامت اليهء اوزن  سازند كنند،هوا را آلوده مي زمين و آب را مسموم مي...حشرات موذي وگياهي و 

 .كاهند مي

فرسا و نفسگير قرار گرفته و در  حاضر به مثابه انساني است كه گلويش زير فشاري طاقت وضع كرهء زمين درحال
 .يا زود خواهد مرد اگر راه نجاتي نباشد و اكسيژن كافي به او نرسد دير.حال خفگي است

چند دسته   توان به توان صدها عامل ذكر كرد،اما همهء آنها را مي براي تخريب و آلودگي محيط زيست مي
 :تقسيم كرد

 افزايش جمعيت-1

 افزايش مصرف انرژي-2

 افزايش دماي كرهءزمين-3

 و مراتع1تخريب جنگلها،علفزارها-4

 ت حيوانيهاي متفاو نابودي و تهديد به نابودي گونه-5

 مصرف بيش از حد سموم و مواد شيميايي و در نتيجه آلودگي آب،خاك و هوا-6

هاي صنعتي،همه و  كارخانه  هاي هاي بيمارستاني،زباله ها شيميايي و دارويي،زباله ها اتمي،زباله امروزه زباله
 .كنند زمين را تهديد به نابودي مي هاي روي كره همه،آفريده

مهمتر طبيعت   ابزار و تكنولوژي عصر جديد،نظم طبيعت را به هم زده اس ت،از همهبه كارگيري غيراصولي 
افزايش جمعيت توأم با بهكارگيري تكنولوژي .انسان را نيز دگرگون كرده و زيباييها را به هم ريخته است

بيستم  بيشترين بيماري قرن.است  غيراصولي انسان را دچار بحرانهاي روحي،رواني و فرسودگي جمسي كرده
 .خوابي است بيماري اعصاب و كم



  )    وضعيت حاد درياچه اروميه از نظر حقوق محيط زيستموردي بررسي با (        )1391(ويژه نامه حقوق محيط زيست  
 

344 

www.azyasa.wordpress.com                                                                azyasa@gmail.com 
 انجمن حقوقي آذياسا

شهرنشين امروزي آزوي   انسان.آور و كنترل اعصاب است يكي از مشكالت قرن اخير،مصرف داروهاي خواب
خواهد خوبي  او مي.هاي زالل را دارد چشمه  اي نان راحت،تنفس هوايي پاك و آشامدين چند جرعه از آب لقمه

اما او براي داشتن اين مواهب .اند در طول صدها و هزارها سال داشتهراحت داشته باشد،همچنان كه پدرانش 
ها،براي حركت و ساخت  انرژي براي حركت ماهيچه.صرف كند  ابتدايي بايد كار كند و براي كار بايد انرژي

 برداري از مواد خام اتوميلها،هواپيماها و كشتيها، انرژي براي تبديل مواد خام به مواد ساخته شده و بهره
نتيجه كاربرد اين همه .ونقل،ساخت ابزار و آالت جنگي و انرژي براي جنگ و دفاع  معادن،انرژي براي حمل

  انسان همراه با سيستم.است...بيشتر اعصاب و افزايش دماي كره زمين و آلودگي محيط زيست و  انرژي،خرابي
تاب چهار مورد اول برشمرده شده در اين ك.11المللي محيط زيست ريو،ص  احمد لواساني،كنفرانس بين-)1(

 .است

 .اقتصادي كه ساخته و پرداختهء خود اوست در حال نابودي خويش است

خالصه آنكه،اگر انسان به ادامه حيات خود و نسلهاي آينده و به آسايش خويش و به حفظ زيباييهاي طبيعت 
 .عالقه دارد بايد به مسائل زيست محيطي اهميت بدهد

انسان .سالمتي اوست  ان گفت اهميت مسائل محيط زيست براي هر انساني به اندازه اهميتتو در يك كالم مي
جز آن كه طبيعت را از خود و خود را   نجات يابد راهي...خواهد از بيماريهاي عصبي،رواني،قلبي،ايدز و اگر مي

مت و تندرستي خويش اهميت ولي متأسفانه فراوانند انسانهايي كه در زمان سالمتي به سال.از طبيعت بداند،ندارد
 .دهند نمي

كفرآميز نيز به آن   اهميت مسائل زيست محيطي به حدي است كه همه اديان بزرگ الهي و حتي برخي آئينهاي
همه اديان به حفظ و بقاي جنگلها،حيوانات و آبها،اهميت داده و پيروان خود را به حفظ محيط .اند توجه داشته

 .اند خويش دعوت كرده

روزهايي از .شده است  م،مسيحيت،آئين يهود،زرتشت،بودا و بسياري از آئينهاي ديگر درختكاري توصيهدر اسال
در همهء اديان الهي و آيينهاي .اند اند و آن روز را جشن گرفته سال را به درختكاري اختصاص داده

النظافة من «گويند در اسالم مي  وقتي.بزرگ،پاكي،تميزي و عدم آلودگي جزو وظايف ديني شمرده شده است
ها اعم از  ،آيا منظور فقط حفظ نظافت بدن انسان است؟يا منظور حفظ نظافت در همه زمينه»االيمان

 انسان،هوا،زمين آب و غيره است؟
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پس مسأله حفظ و . است...)آلودگيهاي فيزيكي،شيميايي،بيولوژيكي و(نظافت به معني جلوگيري از آلودگيها
 .بشر اهميت داشته است  ايست كه در طول تاريخ روزي نيست،بلكه مسألهحراست محيط زيست مسألهء ام

 هاي اصلي آلودكي و تخريب محيط در بعد كالن ريشه

حفظ .اقتصادي مهمي را دربر دارد)محيط زيست از ديدي ديگر(حفظ محيط زيست در شرايط فعلي جهان بعد
ر مقابل جهان در حال توسعه در حقيقت رقابت جهان توسعه يافته د.محيط زيست يك مسألهء اقتصادي است

كشورهاي توسعه .جهان باشد  يك مسولهء سياسي است و شايد در آيندهء نه چندان دور اصليترين مسألهء سياسي
مسائل زيست محيطي توجه نداشتند يا   يا به)1970اوايل دهه (يافته در آغاز صنعيت شدن خود تا همين اواخر

براي صنعي شدن خود تمام اصول حقوق بشر و مسائل   غرب به معني وسيع كلمه.دادند اصوال به آن اهميت نمي
 .زيست محيطي را زير پا گذاشته است

فرسا كشيد،بدون  ساعت كار توان 14غرب براي صنعتي شدن از كارگران خود و ملل مستعمره روزانه بيش از 
گونه بيمه  هيچ)كردند قوق دريافت نميح شد،كارگران حتي روزهاي يكشنبه اگر تعطيل مي(گونه تعطيالت هيچ

به بعد است كه  1936فراموش نكنيم كه از سال . كارتا سر حد مرگ و بعد از اخراج.و پاداشي نيز در كار نبود
 .شوند كارگران اروپايي و آمريكايي داراي حق و حقوق مي

نوزدهم و آن   ان،به اندازهء قرنبرداري عهد باست اي حتي در دوران برده در طول تاريخ بشر،شايد در هيچ دوره
بايد گفت در طول . كشي نشده و مورد استثمار قرار نگرفته است هم در اروپا و آمريكاي متمدن از انسان بهره

قرن نوزدهم از كارگران صنعتي انگليسي در داخل خاك انگلستان اگر بيشتر از كاگران مستعمرات انگليس 
 .نشده استكشي  كشي نشده باشد،كمتر بهره بهره

استخراج كردند و بدوه   غرب و شوروي سابق براي صنعتي شدن خود ميلياردها تن زغال سنگ را از دل زمين
ها و  هاي كارخانه در كوره  گونه كنترلي از نظر آلودگي و يا حتي كوششي و بحثي براي كنترل آلودگي هيچ

شدن و پيشبرد اهداف خود،بدوه   ي صنعتيغرب برا.لوكوموتيوها سوزاندند،و فضا و زمين را آلوده كردند
قيمت از انسانها،معادن،جنگلها،درياها،رودهاي   گونه نگراني از حقوق بشر و حفظ محيط زيست،با ارزانترين هيچ

گرفته،جنگلهاي وسيع آمازون و سيبري و آفريقا را مورد   كشورهاي مستعمره و سرزمينهاي خودشان بهره
حاضر اقتصاد غرب به فعاليتهايي وابسته است كه همه  درحال. دهد داده و ميبرداري غيراصولي قرار  بهره
چرنوبيل نمونه كامل آن (اتمي غرب و روسيه مسأله آفرين بوده و هست  رآكتورهاي.كننده است آلوده
هواپيماها و موشكهاي غرب،آلودگي هوا،آلودگي صوتي و كاهش صخامت اليه ازن را به ارمغان ).است
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. كنند زاران دودكش بدون فيلتر در آمريكا ساالنه ميليونها تن دي اكسيد كربن در فضا رها ميآورند، ه مي
درياها سرازير   و فاضالب پااليشگاههاي خود را به)بر اثر سانحه(شركتهاي بزرگ نفتي ساالنه ميلياردها تن نفت

حقوق بشر براي   ر پا گذاشتنكند و اين زي اين آلودگي و تخريب عظيم كه كره زمين را تهديد مي.كنند مي
غرب يك ارمغان بزرگ به همراه داشته است و آن ارزانتر تمام شدن قيمت كاال و با صرفه بودن آن و در نتيجه 

 .قدرتمندتر شدن تسلط غرب و اقمارش بر اقتصاد جهان بوده است

يابند، تالش دارند كه به  حال كشورهاي در حال توسعه تالش دارند خود را صنعتي كنند و به انرژي اتمي دست
سروساماني بدهند و در يك  وضعيت نابسامان اقتصادي خود كه گناه قسمت اعظم آن به گردن استعمار است،

كمتر سياستمدار  1950در دهه .كند غرب احساس رقابت و خطر مي.كالم از غرب كمتر بخرند و بيشتر بفروشند
آنها .و تاحدي چين و هند بتوانند با غرب رقابت كنند  تايوان كرد كه ژاپن،كره و و اقتصاددان غربي تصور مي

بينند ژاپن به  كشورها منجر به توسعه محدود خواهد شد ولي حاال مي  گذاري در اين كردند كه سرمايه تصور مي
و لذا غرب بحث توسعهء پايدار،دفاع از حقوق بشر .دهد الشعاع قرار مي تنهايي اقتصاد اروپا و آمريكا را تحت

از نظر غرب قسمت اعظم گناه آلوده كردن محيط زيست بشري بر عهدهء .محيط زيست را پيش كشيده است
محيط   در حقيقت مسأله(در حال توسعه است،چون اين كشورها از رشد جمعيت بااليي برخوردارند  كشورهاي

 .(زيست يك شمشير دولبه است

كنفرانس  1972  منجر شد تا اين كه باالخره در سال المللي به بحثهاي داغ سياسي اين رقابت در سطح بين
اگر مباحث .ريودوژانيرو تشكيل شد  المللي كنفرانس بين 1992سال در سال  20المللي استكهلم و بعد از  بين

خواهد علت اصلي آلودگي و تخريب محيط  مي  شويم كه غرب كنفرانس ريو را خوب مطالعه كنيم،متوجه مي
كه كشورهاي جهان سوم به حق  عنوان كند؛درحالي  ت كشورهاي جهان سومزيست را افزايش جمعي

از % 5اما حقيقت آن است كه فقط .2دانند نامعقول غرب مي  آلودگي و علت اصلي را توسعهء صنعتي گناه
از دي اكسيد كربن جهان به عهده آن % 25كنند و توليد  جمعيت زمين در اياالت متحده امريكا زندگي مي

آمده است كه كشورهاي در حال توسعه براي آغاز مسير »21«در برنامه كار-)2(  اياالت متحده.3 كشور است
بخش عمدهء .باشند ميليارد دالر مي 600به ميزان ساالنه »جديد و اضافي«گذاري سرمايه  توسعه پايدار نيازمند يك

مجموع توليد ناخالص % 10قريب به اين به معني .اين هزينه بايد توسط خود كشورهاي در حال توسعه تأمين شود
ميليارد  125.تأمين شود»اندازهاي آنان پس«اين هزينه بايد از محل.باشد مي 1992  تريليون دالري آنان در سال 6

تكنولوژي،مورد نياز است بايد توسط كشورهاي پيشرفته و به شكل اعطاي كمك   دالر نيز كه عمدة به شكل
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بر اساس شرايط ترجيحي به عنوان كاتاليزور و مابه التفاوت تأمني  و  اقتصادي به صورت كمك بالعوض
مخارج .باشد مي 1992تريليون دالري آنان در سال  16درصد مجموع توليد ناخالص  7/0اين مبلغ معادل .شود

اجالس زمين،به .سازمان حفاظت محيط زيست:مأخذ.(ميليارد دالر است 261/872جمعا »21«هاي اجراي برنامه
 .به جدول آخر مقاله مراجعه شود).4و  3يراكس صفحه صورت ز

 .32ترجمه عاصمي،ص .كالديكوت،هلن،اگر اين سياره را دوست داريد-(3)

از انرژي تجاري دنيا را مصرف % 44آمريكا،كشورهاي صنعتي و اتحاد جماهير شوروي سابق در مجموع 
 .كنند مي

از اين جمالت   خود را با اين جمالت و با مضاميني كنندگان كنفرانس از كشورهاي غرب مقاالت بيشتر شركت
ميليارد نفر افزايش يافت و  6/1  يعني% 40جمعيت جهان بيش از  1990-1970در خالل سالهاي .كنند آغاز مي
حتي بسياري از سخنرانان .ميليارد نفر برسد 7  ميليارد نفر،به 7/1رود در دههء آينده بيشتر افزايش يابد،تا  انتظار مي

 .كنند جمعيت يعني با حربهء غرب آغاز مي  شورهاي در حال توسعه نيز مطلب خود را با افزايشك

قيمت،يعني  گران  توسعه پايدار امري الزامي و ضروري براي بشر امروز است؛اما توسهء پايدار يعني توسعه
براي جلوگيري از سرعت ترمزي   توسعه پايدار يعني).در مقايسه با آنچه غرب كرده است(توسعهء غيراقتصادي

خواهد  نگارنده مخالف توسعه پايدار نيست،بلكه مي(يافتن رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه،اشتباه نشود 
 .(هاي مختلف آن مورد توجه واقع شود جنبه

زمين  كند همه كشورهاي جهان در مخارج بهسازي و بازسازي كره حاضر غرب پيشنهاد مي از همه مهمتر درحال
نسبت مشاركت كنند،يعني كشورهاي جهان سوم كه اغلب مقروض هستند در ضرر و خسارت وارده به به 
 .زمين كه توسط غرب انجام شده است،مشاركت كنند كره

جا را  اما واقعيت آن است كه در شرايط فعلي و وضع موجود جهان،محيط زيست تخريب شده و آلودگي همه
آلودگي در رنج و ضرر اقتصادي   ت بلكه كشورهاي جهان سوم از ايننه تنها غرب در خطر اس.فراگرفته است

همه و همه بايد در .در عمل تخريب محيط زيست مانند آبي است كه ريخته و كاريست كه شده است.هستند
بايست قبول كنند كه اگر كاالهايشان گرانتر  مي  رفع آن مشاركت كنند،بخصوص كشورهاي در حال توسعه

 .براي زندگي خود را حفظ كنند و يا فراهم آورند  قل شرايط مناسب محيط زيستشود،الا تمام مي

به بعد ناگزير هستند   الاقل از اين.بعالوه امروزه سياستمداران غرب هم ملزم به رعايت مسائل محيط زيست هستند
دم در اين امر هاي ميليوني مر اين امر را رعايت كنند،چون افكار عمومي غرب احساس خطر كرده است و توده
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اند و مردم احساس خطر  اكولوژيست قدرت يافته  تقريبا در تمامي كشورهاي توسعه يافته احزاب.كنند دخالت مي
داران  حفظ زيباييهاي طبيعت و سالمت خود و محيطشان،سرمايه  كنند و در حقيقت اين مردم هستند كه براي مي

تظاهرات % 1994،5/48تا  1985بين سالهاي .كنند يطي ميمح رعايت مسائل زيست  و سياستمداران را ملزم به
 .كشورهاي اتحاديه اروپا مربوط به محيط زيست بوده است  مردم

% 3/86گسترش .بوده است  با تظاهرات و مخالفت مردمي همراه)صددرصد(اي ساخت تمامي نيروگاههاي هسته
قطار (فرانسه T.C.V گسترش.برو بوده استآهن،در فرانسه و آلمان و انگليس با مخالفت مردمي رو شبكه راه

صدا با تظاهرات گسترده و مخالفت مردمان مسير   به علت آلودگي)كيلومتر 500السير با سرعت حدود  سريع
علت آلودگي صدا با مخالفت بسياري از كشورها روبرو شده   پروژهء هواپيماي كنكورد به.خود همراه بوده است

امروزه يكي از معضالت بزرگ .مخالفت عموم مردم را دربر داشته است  اتمي هاي شيميايي و دفن زباله.است
هاي خطرناكشان را در  سياستمداران اروپايي، امريكايي و ژاپني يافتن كشوري است كه اجازه دهد آنها زباله

وسها جلوگيري ها در درياها و اقيان جا كوشش دارند از تخليه زباله طرفداران اقيانوسها در همه. آنجا دفن كنند
دهندگان كشورهاي غربي فشار روزافزون  جا با مخالفت مردمي روبرست و ماليات آزمايشات اتمي همه. كنند

احزاب بزرگ اروپا و آمريكا براي جلوگيري از گسترش احزاب سبز و .كنند خود را بر سياستمداران بيشتر مي
خود قرار دهند تا بتوانند رأي طرفداران آنها را اند اهداف اين احزاب را جزو اهداف  اكولوژيست مجبور شده

 .جلب كنند

هيزم تر و   آلوديگ مثل آتشي است كه.نتيجه آن كه آلودگيهاي ايجاد شده همه زمين را فرا خواهدگرفت
توسعهء پايدار و   زمين بايد براي تمامي سكنهء كره.سوزاند خشك و گناهكار و غيرگناهكار را با هم مي

جهان سوم سعي كنند به   يب محيط زيست و آلودگي،مشاركت كنند؛منتها بايد كشورهايجلوگيري از تخر
كشورهاي غربي فشار آورند تا آنها بيش از همه،مسائل زيست محيطي را رعايت كنند و بعالوه سهم مالي 

 .بيشتري در بازسازي و پاكسازي محيط زيست بپردازند

 اهميت مسائل محيطي در ايران

كشاورزي ايران،تخريب شديد محيط زيست و آلودگي محيطي را به -عيت و توسهء صنعتيافزايش سريع جم
از يك صد سال پيش .است  ايران از نظر فرسايش خاك جزو اولين كشورهاي جهان.همراه داشته است

سال  30در .صدرنشين جهان بوده است  تاكنون،ايران از نظر تخريب جنگل در مقامهاي اول و جزو كشورهاي
 126ميليون هكتار تقليل يافته و سطح مراعع از حدود  12ميليون هكتار به  18سطح جنگلهاي ايران از  اخير
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% 55جنگلهاي ارس شمال خراسان،بيش از % 95در صد سال اخير .ميليون هكتار رسيده است 50ميليون هكتار به 
لهاي شمال در تهديد بسيار جنگلهاي كويري كشور،از بين رفته و جنگ %95كشور و تقريبا   جنگلهاي غرب

 .شود هكتار به وسعت كويرهاي كشور افزوده مي 11حاضر در هر ساعت حدود  درحال.است  جدي

ترين عامل  عمده بر اساس بررسي كارشناسي كميتهء توسعهء پايدار كشاورزي و محيط وزارت كشاورزي»
برداريهاي بيش از ظرفيت  امناسب و بهرهتداوم روند تخريب،كاهش پتانسيل توليد منابع،ناشي از كاربريهاي ن

اي از طريق  براي تأمين نيازهاي افزاينده جمعيت رو به رشد كشور،گسترش فقر، فشار بيشتر به اراضي حاشيه
هكتار طي سي  200000رويه پوششهاي گياهي از جمله روند تخريب ساالنه جنگلها به ميزان  كاهش و قطع بي

ميليارد تن  5/1تا  1از مراتع كشور و فرسايش شديد خاك به ميزان % 1  ساالنه سال گذشته،كاهش پتانسيل توليد
جنگل تراشي و تخريب مراتع و % 33سهم هر يك از عوامل تخريب عبارتند از   در اين بررسي.در سال است

  اسبسهم فعاليتهاي نامن %19برداريهاي بيش از ظرفيت از منابع پايه آب و خاك، بهره% 45پوششهاي باغي، 
از فعاليتهاي   ناشي% 35هاي شيميايي و باالخره  آالت و نهاده كشاورزي از جمله كاربريهاي غلط اراضي،ماشين

از منابع پايه موجود % 60دهنده عدم پايداري به ميزان  تداوم اين روند قهقرايي نشان.صنعتي و شهري است
 .«4 است

ميليون هكتار از  8  افزايش نياز كشور به مواد غذايي حداقلتاكنون به علت به كارگيري تراكتور و  1340از سال 
 .بازده تبديل شده است مراتع كشور شخم خورده و به ديمزارهاي كم

در اطراف كانونهاي (ميليون هكتار از بهترين و عاليترين زمينهاي كشاورزي 5/3تاكنون حداقل  1335از سال 
ها و خيابانها،فرودگاهها،پالژها  شهري،كارخانجات، جاده به فضاهاي مسكوني و فضاهاي)اوليه شهرهاي بزرگ

 .و غيره اختصاص داده شده است

 .نتيجهء همه اين كاربريهاي غيرمعقول از منابع طبيعي،كاهش پتانسيلهاي توليدي است

- 1362سال  10  شود طي خسارات ناشي از سيل در سالهاي اخير در حال افزايش است و بطوري كه برآورد مي
مستقيم ناشي از سيل طي سال   خسارات.در حال افزايش بوده است% 5/7خسارت ناشي از سيل هر ساله  1372
سال پيش در اثر بارندگي حتي به  15در شمال كشور تا «.ميليارد تومان برآورد شده است 120بالغ بر  1372
ساعته سيالب  40تا  30دگي تخريب جنگل با يك بارن  شد،ولي اكنون به دليل روز،سيل جاري نمي شبانه 4مدت 

 40زابل را فقط  1369خسارات سيل سال .شود جاري و بهترين اراضي كشاورزي مورد هجوم سيل واقع مي
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از جنگندگان سرد تا جنگجويان سبز و نقش ما در جهت «جالل رسول اف،-)4. (»5اند ميليارد تومان تخمين زده
 .50،ص 1373،پاييز 7ل دوم،شماره و توسعه،سا  ،مجله اقتصاد كشاورزي»توسعه پايدار

 .105احمد لواساني،همان كتاب،ص -(5)

عدم پراكنش صحيح جغرافيايي جمعيت كشور و در حقيقت تمركز جمعيت كشور در كانونهاي توسعه كه 
تخريب شديد محيط طبيعي مناطق   قطبي رژيم گذشته است نه تنها موجب-ريزي بخشي نتيجه سياست برنامه
جمعيت  3/1بيش از .ب باال رفتن آلودگيهاي ناشي از تراكم شديد جمعيت نيز شده استمذكور بلكه موج
 .اند هاي شهرهاي تهران،كرج،مشهد، اصفهان،تبريز،شيراز،قم و اهواز متراكم شده كشور در محدوده

زايش حاكي از اف  گزارشهاي پزشكي.اند شهرهاي تهران و اراك بارها در صدر شهرهاي آلوده جهان قرار گرفته
دارويي كشور آلودگيهاي   بر اساس آمار سازمانهاي.بيماريهاي ناشي از گسترش آلودگيهاي محيط است

از اندازه موجب شده تا مصرف سرانهء   محيطي،هوا و آب آلوده،آلودگي صدا،معماري غيراصولي،شلوغي بيش
 .ي باشدهاي جهان سرانه  قرصهاي اعصاب و روان در شهرهاي بزرگ ما،در رده باالترين

افتد و هرچند سال  ساالنه صدها زلزله خفيف در آن اتفاق مي.خيز جهان است كشور ما يكي از مناطق زلزله
جنوب   هاي هاي قير و كازرون،زلزلهء الر،زلزله زلزله.بار شاهد زلزله مخرّب هستيم يك

و جاني فراواني وارد   يزلزلهء تاكستان قزوين،زلزلهء گيالن و غيره خسارات مال)فردوس،طبس،خضري(خراسان
ها مقاومت بسيار كمي دارند؛لذا يكي از  مسكن در كشور ما بويژه مساكن روستايي در مقابل زلزله.كرده است

بايست در مقابل اين بليه،ساختمانهاي مستحكم با استاندارهاي  ها دانت و مي عوامل مخرب محيط را بايد زلزله
 .خاص زلزله ساخت

دارند و روند   ئر ملي و فرهنگي ما همه توجه خاصي به حفظ و حراست محيط زيستاعتقادات ديني و شعا
داشته است تا به مسائل   تخريب منابع طبيعي و آلودگيهاي زيست محيطي در كشور،مقامات كشور را بر آن

تمامتر قانون اساسي ايران به صراحت هرچه   به همين علت اصل پنجاهم.زيست محيطي توجهي ويژه داشته باشند
 .به اين مسأله توجه دارد

 :اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

اجتماعي روبه   در جمهوري اسالمي،حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات»
محيط  از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي.گردد رشدي داشته باشند،وظيفه عمومي تلقي مي

 .«زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن مالزمه پيدا كند ممنوع است
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حفظ محيط زيست   طبق اين اصل تمام سازمانها،نهادها و ارگانهاي دولتي و بخش خصوصي موظف بهرعايت
تصميمات الزم را اتحاذ كرده   بعالوه دولت براي تأمين بودجه الزم براي بازسازي محيط زيست.هستند
اجتماعي،فرهنگي جمهوري اسالمي  قانون برنامه اول توسعهء اقتصادي، 13ثال در تبصرهء بطور م.است
 :آمده است)11/11/68مصوب (ايران

از صنايع   به منظور فراهم نمودن امكانات و تجهيزات الزم جهت پيشگيري و جلوگيري از آلودگي ناشي»
فروش توليدات خود را با تشخيص و تحت )001/0(ها و كارگاهها موظفند يك در هزار كننده،كارخانه آلوده

نظر سازمان حفاظت محيط زيست صرف كنترل آلودگيها و جبران زيان ناشي از آلودگيها و ايجاد فضاي سبز 
 .«6قبول مؤسسهء مربوط محاسبه خواهد شد هاي قابل وجوه هزينه شده از اين كل،جزء هزينه.نمايند

 مينمشاركت جمهوري اسالمي ايران در اجالس ز

در شهر  24/3/71  الي 13/3/71از تاريخ »سران زمين«كنفرانس محيط زيست و توسعه ملل متحد يا كنفرانس
كشور جهان مشتمل بر رؤساي دولتها،مقامات بلند  181ريودوژانيروي برزيل با شركت هيأتهاي نمايندگي 
ان به رياست معاون اول رئيس اسالمي اير  هيأت جمهوري.پايه،محققان و كارشناسان محيط زيست برگزار شد

نفر از مقامات عاليرتبه و كارشناسان برجسته محيط زيست در كليه جلسات  60جمهور و با شركت حدود 
حضور فعال  77كنفرانس يعني در جلسه عمومي،كميته اصلي و هشت گروه تماس و نيز در جلسات گروه 

 .داشت

رئيس جمهور برزيل به عنوان .ان ملل متحد افتتاح شدبا سخنراني دبير كل سازم 13/3/71كنفرانس در روز 
كنفرانس و نيز يكي از نواب   جمهوري اسالمي ايران به عنوان دستيار گزارشگر كل.رئيس كنفرانس انتخاب شد

 .رئيس انتخاب شد و به مدت يك روز رياست اجالس را به عهده داشت

و سازمانهاي   هي از كارشناسان وزارتخانهصفحه و توسط گرو 80گزارش ملي جمهوري اسالمي ايران در 
و غيره زير نظر سازمان   مسؤؤل در امور كشاورزي منابع طبيعي،مناب آب،انرژي،آموزش عالي،محيط زيست

 .حفاظت محيط زيست تهيه شده بود

و با هدف  13/3/71  هيأت جمهوري اسالمي ايران در كميته اصلي كنفرانس كه بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ
كميته اصلي به منظور تسريع در . فعاليتش را شروع كرد،شركت جست 21نويش دستور كار  نهايي كردن پيش

 :كار،هشت گروه تماس به شرح زير تشكيل داد

 گروه تماس براي انتقال تكنولوژي؛-
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 گروه تماس براي تأمين منابع مالي؛-

 گروه تماس براي اتمسفر؛-

 .32،ص 1372ت،دفتر حقوق،اسفند كتاب قوانين و مقررات محيط زيس-(6)

 گروه تماس براي حفاظت از جنگلها؛-

 گروه تماس براي تأمين منابع آب سالم؛-

 هاي زيستي و بيوتكنولوژي؛ گروه تماس براي تنوع گونه-

 گروه تماس براي ابزار حقوقي؛-

بطور فعال گروه تماس براي تشكيالت؛هيأت جمهوري اسالمي ايران در تمامي جلسات گروههاي تماس -
  بود به كنفرانس ارائه 77شركت كرد و نظرات و پيشنهادات خود را كه اغلب در جهت نظرات كشورهاي گروه 

تصويب اجالس   هاي زيستي و بيوتكنولوژي عينا به پيشنهادات هيأت خصوصا در گروه تماس تنوع گونه.نمود
 .رسيد

وزير،معاون رئيس  رئيس جمهور، نخست 104در آن  برگزار شد و 24/3/41الي  22/3/71اجالس سران از تاريخ 
در اين اجالس معاون اول .سخنراني كردند  دقيقه 7جمهور و يا نمايندگان ويژه آنها هريك به مدت حداكثر 

هاي زيستي و كنوانسيون تغييرات  كنوانسيون تنوع گونه  رئيس جمهوري از سوي دولت جمهوري اسالمي ايران
كشور كنوانسيون تغييرات  157هاي زيستي و  كشور كنوانسيون تنوع گونه 155جمعا .آب و هوا را امضا كرد

 .7امضا كردند  آب و هوا را در محل كنفرانس

محيط زيست كشور   در شوراي عالي حفاظت 16/6/72بر اساس همين تعهدات كميتهء توسعهء پايدار در تاريخ 
 .هاي توسعهء پايدار كشور و اقدامات عملي شدتشكيل و اين كميته موظّف به تهيه و تدوين استراتژي

عمي تخريب و   در شرايط حاضر حفظ محيط زيست در ايران هم از ديدگاه داخلي و براي جلوگيري و كاهش
المللي و مشاركت واقعي در بهسازي و  آلودگي محيط زيست كشور و هم براي احترام گذاشتن به سياستهاي بين

رسد مخارجي كه دولت و ملت ايران بدين منظور و به منظور توسعه  ه نظر ميب.زمين الزم است پاكسازي كره
گيريهاي اصلي بحثهاي كنفرانس سازمان ملل  نتيجه-)7(  المللي كنند بايد محاسبه و در سطح بين پايدار هزينه مي

ه امضا شده در اجالس زمين در ريودوژانيرو ب  ناميده»21«پيرامون توسعه و محيط زيست كه برنامه كار
 .باشد نتايج اين كنفرانس برخالف تعهدات مربوط به تغييرات آب و هوا و تنوع بيولوژيكي تهدآور نمي.رسيد
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در حقيقت اين مخارج بايد جزو سهم .جزو مخارج انجام شده توسط ايران براي حفظ محيط زيست تلقي شود
 .ايران در حفظ محيط زيست جهاني محسوب شود

 هاي رشد و توسعه جوامع بشري رهمسائل زيست محيطي و دو

جا اين  در اين.كرد  توان به طرق مختلف تقسيم به نظر نگارنده؛طول تاريخ بشر را از ديدگاه زيست محيطي مي
 .كنيم زمان طوالني را به سه دوره تقسيم مي

 .از ابتدا تا انقالب صنعتي)الف

 .(المللي استكهلم كنفرانس بين(1972از انقالب صنعتي تا )ب

 .به بعد 1972از )پ

 :ويژگي هر دوره

 :از ابتدا تا انقالب صنعتي)الف

 ء؛ جمعيت كم،رشد جمعيت بطي-1

 اقتصاد ساده؛-2

 تكنولوژي نسبة ساده و غيرآلوده كننده؛-3

اي انسان و حيوان،نيروهاي تجديد شونده به صورت  نيروي ماهيچه(استفاده از انرژيهاي غيرآلوده كننده-4
 (.ساده،آب و باد

 عدم استفاده از سموم؛-5

 عدم استفاده از كودهاي شيميايي؛-6

 عدم استفاده از انرژي اتمي و عدم وجود بمبهاي اتمي و شيميايي؛-7

 عدم دسترسي به فضا و جو؛-8

 ؛)به صورت گسترده و وسيع(عدم آلودگي صوتي-9

 عدم وجود شهرهاي بسيار بزرگ و چند ميليوني؛-10

هاي  شيميايي،اتمي، بيمارستاني،شهري،نخاله(كننده هاي آلوده وسيع و بويژه زباله عدم وجود زباله در مقياس-11
 ؛...)صنايع و

 ؛...)پوشش گياهي،آب،هوا،فضاي مورد استفاده و(تعادل بين انسان و محيط-12

 ؛)عدم وجود كشورهاي توسعه يافته،جهان سوم(تعادل نسبي بين كشورها از نظر پيشرفت-13
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 مقروض؛ عدم وجود كشورهاي-14

 ؛)با اسلحه سرد و اسلحه گرم محدود(جنگهاي كالسيك-15

تقريبا در همه جوامع و مذاهب به حفظ محيط (توجه و اعتقاد انسان به حفظ محيط زيست و بقاي حيوانات-16
 ؛)زيست و عدم ايجاد آلودگي سفارش شده است

محدود وجود دارد   يست به صورتتخريب محيط ز)بويژه در اواخر آن(توان گفت در اين دوره در مجموع مي
 .ولي آلودگي در حد بسيار ناچيزي است

 :1972انتقالب صنعتي تا )ب

 ؛)رشد جمعيت الاقل در بخشهايي از كره زمين زياد(جمعيت زياد-1

 اقتصاد بسيار پيچيده و سودجويي بيش از حد بشر و بويژه انسان غربي؛-2

 ؛كننده از هر لحاظ تكنولوژي پيچيده و آلوده-3

 كننده؛ استفاده از سوختهاي فسيلي و آلوده-4

 استفاده از سموم؛-5

 استفاده از كودهاي شيميايي؛-6

 استفاده از انرژي اتمي و بمبهاي اتمي؛-7

 دسترسي به فضا و جو؛-8

 ايجاد آلودگي صوتي به صورت گسترده؛-9

 وجود شهرهاي چند ميليوني؛-10

 وفور؛هاي خطرناك در حد  وجود زباله و زباله-11

نابودي بخشهاي وسيعي از جنگلها و مراتع،از بين رفتن هزاران (به هم خوردن تعادل بين انسان و ميحط طبيعي-12
 ؛)گونه حيوان در تمام كره زمين يا بخشهايي وسيعي از آن

 ؛...)توسعه يافته و در حال توسعه و(عدم تعادل بين كشورها از نظر پيشرفت-13

بيشتر از منابع طبيعي   ن كشورها براي به دست آوردن ارز بيشتر،سعي داند هرچهاي(وجود كشورهاي مقروض-14
 ؛)برداري كنند خود بهره

 پايان جنگ با اسلحه سرد،وجود جنگهاي مخرب و استفاده از سالحهاي اتمي،شيميايي، بيولوژيكي و غيره؛-15



  )    وضعيت حاد درياچه اروميه از نظر حقوق محيط زيستموردي بررسي با (        )1391(ويژه نامه حقوق محيط زيست  
 

355 

www.azyasa.wordpress.com                                                                azyasa@gmail.com 
 انجمن حقوقي آذياسا

حيط زيست و عدم وجود قوانين ضعف توجه و اعتقاد انسان بخصوص در كشورهاي توسعه يافته به حفظ م-16
المللي و حتي ملّي در اين زمينه و در حقيقت عدم توجه اسنان و عدم دانش و آگاهي كافي به آلودگي و  بين

 تخريب محيطي و خطرات مترتب بر آن؛

آلوده شدن  در نتيجه تخريب و آلودگي شديد محيط زيست،تخريب جنگل و مرتع،فرسايش و رسوب،
 .زمين و غيره وا،آلودگي صدا،نازك شدن اليه اوزن،گرم شدن كرهآبها،خاكها،زمين،ه

 :به بعد 1972از )پ

 ؛16جز بخش آخر بند )ب(تمام موارد-1

 توجه جاتمهء بشري بخصوص جمعيت كشورهاي صنعتي به مسائل زيست محيطي؛-2

 ؛)دريا،هواجنگل،(  هاي بزرگ و كوچك طرفدار اكولوژي و مسائل زيست محيطي پيدايش احزاب و دسته-3

 المللي در زمينه مسائل زيست محيطي؛ برگزاري كنفرانسهاي بين-4

، اولين كنفرانس 1990،لندن 1987،مونترال 1985؛براي اليهء اوزن مذاكرات وين 8( UNEP )تأسيس يونيپ
،دومين كنفرانس 1988، تورنتو 1985،ويالش اتريش 1980،مذاكرات اتريش 1979المللي آب و هوا؛ژنو  بين
كشور ثروتمند  24،كنفرانس نمايندگان 1991  ،پيمان تغيير آب و هوا واشنگتن1990ژنو :المللي آب و هوا نبي

المللي  كشور رو به توسعه در كواالالمپور و باالخره كنفرانس بين 54،همزمان با كنفرانس 1992پاريس :جهان
 .1992كشور در  150ريودوژانيرو با شركت 

نگاران و باالخره افكار عمومي به مسائل زيست  ريزان،روزنامه ،نويسندگان،برنامهتوجه دانشمندان،متفكران-5
 محيطي؛

زيست محيطي،براي   المللي و ملّي براي حفاظت ازمحيط زيست و فعال شدن سازمانهاي پيدايش قوانين بين-6
 جلوگيري از تخريب و آلودگي محيط زيست؛

 اسي بسيار قوي؛تبديل شدن مسائل زيست محيطي به يك حربه سي-7

 ريزي توسعهء پايدار؛ توجه به برنامه-8

و يا در ابتداي )الف(كشورهايي هنوز در سمت.تواند شامل همه مناطق و جوامع بشري باشد بندي فوق نمي دسته
) پ(كنند وارد قسمت هستند و كشورهايي تالش مي)ب(قرار دارند و كشورهايي در اوج قسمت)ب(قسمت

 .اي توسعه پايدار را پياده كنندشوند و در حقيقت الگوه
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بسياري .داده شود  جاي)الف(اي از جهان وجود دارد كه هنوز بطور كامل در قسمت در هر صورت كمتر منطقه
اند،بسياري از شهرهاي كم جمعيت و كوچك ايران در اين رديف  از مناطق هنوز وارد مرحله صنعتي نشده

صنعتي كشورهاي توسعه يافته و يا حتي   اطق نسبت به مناطقلذا آلودگيهاي زيست محيطي در اين من.هستند
 .كشور خودمان بسيار كم و ناچيز است

(8)- United Nation Environment Program.  
 

و عدم توجه )جنگل،مرتع(  برداري صحيح از منابع طبيعي اما در همين مناطق به علت افزايش جمعيت و عدم بهره
لذا در .در سطح بسيار باالست)گياهي،چه حيواني  چه(ها و غيره،تخريب محيط زيستها و لنداساليد به زمين لرزه

اين مناطق اولويت اول مربوط به احيا و بازسازي محيط زيست است و اولويت بعدي مربوط به جلوگيري از 
بسيار هم  اين بدان معنا نيست كه جلوگيري از آلودگيها را بايد ناديده گرفت،برعكس بايد.باشد آلودگيها مي

بايست تمام قوانين زيست  مناطق در حال صنعيت شدن هستند و از هم اكنون مي  توجه داشت زيرا كه اين
  حتي(حتي اگر اراي اين قوانين براي صنايع.خواهند ايجاد شوند،اجرا كرد صنايعي كه مي  محيطي را براي

بهره  ا اعطاي تخفيفهاي مالياتي يا وامهاي كمتوان در ابتدا ب شود،مي گران تمام مي)كشاورزي و دامداري صنعتي
 .و يا حتي پرداخت سوبسيد اصل قضيه را محفوظ نگهداشت

 :بنابراين در مطالعات محيط زيست بايستي از دو ديدگاه به مسأله توجه شود

 .حلها براي بازسازي و بهسازي محيط زيست جلوگيري از تخريب محيط زيست و ارائه راه-1

 .حلها براي كاهش آلودگيها موجود جاد آلودگيهاي محيطي و ارائه راهجلوگيري از اي-2

هاي علوم به  هيچ يك از رشته.اي است ريزي و اجراي مسائل زيست محيطي مبحثي بين رشته مطالعه،برنامه
 .تواند جوابگوي مسائل و مشكالت زيست محيطي باشد تنهايي نمي

با توجه به جداول و كارهاي اجرايي .شود جا آورده مي جدولي تهيه كرده است كه در اين( UNEP )يونيپ
توانند نقش مهمي را ايفا  مربوط به مسائل محيط زيست،جغرافيدانان در كنار ساير متخصصان ديگر مي

توانند مديران و مجريان خوبي براي مسائل زيست  جغرافيدانان به شرط توانايي و تسلط و تجربه كار مي.كنند
جغرافيا به نحوي دانش خود را در اين شاخه افزايش دهند تا   اريم متخصصان و دانشجوياناميدو.محيطي باشند

 .سازي محيط زيست داشته باشند طبيعي تجديدشونده و پاكيزه  بتوانند سهم مؤثري در بازسازي منابع
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 :چند پيشنهاد

توجه نمايند و قوانين و   زپيشا بايست به مسائل محيط زيست بيش نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي مي-1
بدون قانون و مقررات و بودجه   مسلم است.مقررات الزم را وضع و اعتبارات مورد نياز را تخصيص دهند

 .توان كرد كاري نمي هيچ

هاي گروهي بايد با تبليغات صحيح مردم را به حفاظت از محيط زيست تشويق  سازمان محيط زيست و رسانه-2
 .الش شود تا اعتبارات مردمي در اين زمينه جذب شوندكنند،همچنين بايد ت

محيطي و منابع طبيعي را  هاي ميحط زيست و گروههاي پژوهشي زيست دانشگاهها بايد هرچه سريعتر دانشكده
ها تربيت  ها و پژوهشگاه تشكيل دهند و كوشش نمايند نسلي متخصص و پژوهشگر براي ايجاد دانشكده

محيط زيست و منابع طبيعي امكان جلوگيري   پژوهشي توانا در زمينه مسائل-ميبدون وجود يك كادر عل.كنند
توانند همگام با ديگر متخصصان  در اين زمينه جغرافيدانان مي.باشد از تخريب و آلودگي محيط زيست ميسر نمي

 .توانند پيشگام باشند ها جغرافيدانان مي تالش كنند،حتّي در برخي زمينه
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  :بخش چهارم
  بررسي حقوقي كنوانسيون رامسر

  

  

  

  

  

  

  

درياچه اروميه بزرگترين درياچه ايران و بيستمين درياچه جهان است كه به علت ويژگي هاي طبيعي و : آذياسا
  .تاالب بين المللي كنوانسيون رامسر به ثبت رسيده است 22اكولوژيكي در زمره يكي از 
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 كنوانسيون رامسر آشنايي با 

   بوم سا - د مالحسينيمحم

 
  نشان كنوانسيون رامسر

در ايران  رامسرنام اين پيمان از شهر . جهان است هاي تاالبالمللي در باره حفاظت از  پيماني بين پيمان رامسر
  .گرفته شده است

كشور شركت  18دگان در كنفرانسي در شهر رامسر ايران تهيه شد و به امضاي نماين 1971اين پيمان در سال 
  .كشور عضو دارد 160امروز اين پيمان . كننده رسيد

  .شود مشخص مي» تاالب رامسر«هاي مشمول اين پيمان با نام  تاالب
المللي درباره  پيماني بين (THE RAMSAR CONVENTION ON WETLANDS) كنوانسيون رامسر
كشور  18ايران تهيه و به امضاي نمايندگان  در شهر رامسر 1971هاي جهان است و در سال  حفاظت از تاالب

 شركت كننده رسيد

هاي مشمول اين  تاالب. استسوئيس گرفته شده و مقر آن در شهر گلند ايران در رامسر نام اين پيمان از شهر 
 .كشور عضو اين پيمان هستند 160شهرت دارند و » تاالب رامسر«پيمان با نام 

در اين . شهرت يافت» فهرست رامسر«هاي مهم جهان نيز تهيه شد و به  در اين كنوانسيون فهرستي از تاالب
هزار كيلومتر مربع تاالب، از لحاظ  130با كانادا تاالب از لحاظ تعداد و  164با بريتانيا فهرست كشورهاي 

عنوان ثبت  22تاالب ايران در ليست كنوانسيون رامسر با  33 (2011سال  تا(همچنين. وسعت ركورددار هستند
هاي اقماري يادگارلو، درگه  توان به تاالب اند به طوري كه گاهي سه تاالب با يك عنوان ثبت شده كه مي شده

 .سنگي و حسنلو در حاشيه درياچه اروميه اشاره كرد

سال  8اما عمال . ها شكل گرفت المللي براي حفاظت از تاالب اي مبني بر ايجاد معاهده بين ايده 1962از سال 
انديشي بين  ، چندين نشست هم1971اي تحقق يابد و تا سال  طول كشيد تا چنين ايده روشنفكرانه



  )    وضعيت حاد درياچه اروميه از نظر حقوق محيط زيستموردي بررسي با (        )1391(ويژه نامه حقوق محيط زيست  
 

360 

www.azyasa.wordpress.com                                                                azyasa@gmail.com 
 انجمن حقوقي آذياسا

 1971اندركاران و مسووالن محيط زيست برخي كشورهاي جهان برگزار شد تا اينكه سرانجام در سال  دست

 .، اين امر تحقق يافتسازمان حفاظت محيط زيست ايراندر فيروز، رئيس سابق با تالش اسكن) 1349سال )

كشور جهان و  18شود، موفق شد رؤساي محيط زيست  وي كه از او به عنوان پدر محيط زيست ايران ياد مي
را در شهر رامسر در ايران  WWF و IUCN، يونسكو، فائوالمللي از جمله  بينمسووالن برخي نهادهاي غيردولتي 

 .يي كندهاي جهان را نها گردهم جمع تا سند كنوانسيون حفاظت از تاالب

ميزباني ايران در انعقاد چنين پيماني در شهر رامسر در 
بهمن ماه موجب شد تا نام رامسر بر كنوانسيون  13روز 
ها نقش ببندد و پرچم  المللي حفاظت از تاالب بين

ترين كنوانسيون زيست محيطي جهان در مقر  پيشرفته
دائمي اين كنوانسيون در شهر گلند سوييس با نام رامسر 

 .زين شده استم

هاي مهم جهان نيز  در اين كنوانسيون فهرستي از تاالب. ماده است 12كنوانسيون رامسر مشتمل بر يك مقدمه و 
 .تهيه شده است

هاي  هاي حائز اهميت سرزمين خود را تعيين، نقشه هاي معاهده در اين كنوانسيون موظفند كه تاالب طرف
برداري صحيح از آنها را در سرزمين  را كنند كه حفظ و حراست و بهرهها را به نحوي تنظيم و اج اصالحي تاالب

هاي مربوطه  همچنين با اعمال مديريت صحيح كوشش كنند تعداد پرندگان آبزي در تاالب .خود تسهيل نمايند
 .ها فراهم كنند ها و پرندگان آبزي در منطقه تاالب را افزايش دهند و تسهيالت الزم براي حفاظت تاالب

زيست است كه مسؤوليت نظارت و اجراي   ينده و سازمان مرجع كنوانسيون رامسر در ايران، سازمان محيطنما
اي با نام كميته ملي كنوانسيون رامسر با  سازمان محيط زيست نيز براي پيشرفت كار، كميته. آن را برعهده دارد

و دو نماينده از  ...جهاد كشاورزي،  هاي وزارت علوم، وزارت نفت، وزارت امورخارجه، وزارت حضور نماينده
 .هاي تصميم گيرنده در اين رابطه هستند هاي غير دولتي تشكيل داده است كه برترين گروه سازمان

 2012هاي زراعي است، اوايل سال  برابر زمين 200ها و  برابر جنگل 10در حالي كه ارزش اكولوژيك تاالبها 
. قرار گرفت) فهرست قرمز(البي در فهرست مونترو كنوانسيون رامسر سايت تا 48كشور در قالب  27هاي  تاالب

تاالب، بيشترين مونترو  4تاالب و جمهوري چك با  6تاالب، ايران با  7بر اساس اين فهرست كشورهاي يونان با 
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شان از هاي كشور جهان نيز به دليل بهبود شرايط اكولوژيكي تاالب 20تاالب  32همچنين نام . ها را دارند تاالب
 .اين فهرست خارج شد

مجموعه «، »شورگل، يادگارلو و درگه سنگي«هاي  تاالب ثبت شده ايران در كنوانسيون رامسر، تاالب 22از 
هامون «و » انتهاي جنوبي هامون پوزك«، »نيريز و كميجان«، »شادگان، خوراالميه و خورموسي«، »تاالب انزلي

هستند كه در معرض تغييرات اكولوژيكي بوده و به همين دليل در سايت تاالبي  6، »صابري و هامون هيرمند
 .اند رامسر قرار گرفته» مونترو«فهرست 

ها ممكن است همواره  تاالب. هايي هستند كه مشخصاتشان چيزي ميان خشكي و دريا است ها محيط تاالب
دريا با جزر و مد تغيير  هاي نزديك برخي تاالب. داراي آب باشند يا اينكه گاه خشك و گاه آبدار باشند

  .دهند وضعيت مي
 .ها ممكن است شور باشد يا شيرين آب تاالب. ها ماندگاري نسبي آب در آنها است مشخصه اصلي تاالب

ها تهيه و  به منظور حفظ و نگهداري از تاالب 1971المللي است كه در سال  اي بين كنوانسيون رامسر معاهده
هاي مهم جهان نيز تهيه شده كه  در اين كنوانسيون فهرستي از تاالب. است توسط بعضي از كشورها امضاء شده

هزار  130تاالب از لحاظ تعداد و كانادا با  164در اين فهرست بريتانيا با  .شهرت دارد» فهرست رامسر«به 
  .كيلومتر مربع تاالب، از لحاظ وسعت ركورددار است

سال  8 اما عمال . ن المللي براي حفاظت از تاالب ها شكل گرفتايده اي مبني بر ايجاد معاهده بي 1962از سال 
انديشي بين  ، چندين نشست هم1971اي تحقق يابد و تا سال  طول كشيد تا چنين ايده روشنفكرانه

اندركاران و مسووالن محيط زيست برخي كشورهاي جهان برگزار شد تا اينكه سرانجام در سال  دست
  .ندر فيروز، رئيس سابق سازمان محيط زيست ايران، اين امر تحقق يافتبا تالش اسك) 1349سال (1971

ياد مي شود با تالشي وافر موفق شد رؤساي محيط  "پدر محيط زيست ايران  "اسكندر فيروز كه از او به عنوان 
 WWF و IUCNالمللي از جمله فائو، يونسكو،  كشور جهان و مسووالن برخي نهادهاي غيردولتي بين 18زيست 

  .هاي جهان را نهايي كند را در شهر رامسر در ايران گردهم جمع كند تا سند كنوانسيون حفاظت از تاالب
عنوان دبير اجرايي اين مراسم در  ميزباني ايران در انعقاد چنين پيماني در شهر رامسر و تالش اسكندر فيروز، به

ها نقش ببندد و اكنون  المللي حفاظت از تاالب نبهمن ماه موجب شد تا نام رامسر بر جبين كنوانسيون بي 13روز 
ترين كنوانسيون زيست محيطي جهان در مقر دائمي آن گلند سوييس با نام رامسر عجين شده است  پرچم پيشرفته

   .تا پيشتازي ايران را در عرصه حفاظت محيط زيست به اثبات برساند
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هاي مهم جهان  در اين كنوانسيون فهرستي از تاالب.كنوانسيون رامسر مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده است
هزار كيلومتر مربع تاالب، از  130تاالب از لحاظ تعداد و كانادا با  164نيز تهيه شد كه در اين فهرست بريتانيا با 

   .لحاظ وسعت ركورددار است
هاي  تعيين نمايند، نقشه هاي حائز اهميت سرزمين خود را هاي معاهده در اين كنوانسيون موظفند كه تاالب طرف

برداري صحيح از آنها را در سرزمين  ها را به نحوي تنظيم و اجرا كنند كه حفظ و حراست و بهره اصالحي تاالب
هاي مربوطه را افزايش  خود تسهيل نمايند،با اعمال مديريت صحيح كوشش كنند تعداد پرندگان آبزي در تاالب

  .ها فراهم كنند ها و پرندگان آبزي در منطقه تاالب دهند، تسهيالت الزم براي حفاظت تاالب
زيست است كه مسؤوليت نظارت و اجراي   نماينده و سازمان مرجع كنوانسيون رامسر در ايران، سازمان محيط

اي با نام كميته ملي كنوانسيون رامسر  سازمان محيط زيست نيز براي پيشرفت كار، كميته. آن را برعهده دارد
و دو نماينده ... هاي وزارت علوم، وزارت نفت، وزارت امورخارجه، وزارت جهاد كشاورزي،  هباحضور نمايند

  .هاي غير دولتي تشكيل داده است كه برترين گروه هاي تصميم گيرنده در اين رابطه هستند از سازمان
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  ) ميثاق بين المللي حفاظت از تاالبها( كنوانسيون رامسر 
  كانون دوستي كميته فرهنگي: گردآورنده

هر چند در حال حاضر عليرغم وجود ميثاقهاي بين المللي محيط زيستي، اكوسيستم هاي طبيعي و انسان ساخت 
با انواع مشكالت روبرو هستند ، ولي اگر همين تعداد محدود از توافق و قراردادهاي بين المللي زيست محيطي 

راتب مشكل تر از آنچه امروز با آن مواجه هستيم، وجود نداشت، عمل حفاظت و نگهداري از محيط زيست به م
قوانين و معاهدات بين المللي پايه اجرا و بعمل درآوردن اصول و قوائد زيست محيطي در سطح جهاني . مي بود

آنها نه تنها استانداردهاي جهاني را تعيين ميكنند بلكه صرف وجود آنها در صحنه جهاني اغلب دولتها . مي باشند
  . ا معاهدات و يا تدوين قوانين داخلي خود ترغيب مي كنندرا به امض

آغاز آن در . المللي، با تاكيد بر حفاظت از طبيعت در جهان است  كنوانسيون رامسر قديمي ترين معاهده بين
كنوانسيون نام خود را از اين شهراقتباس   در شهر ايراني رامسر بوده كه ) 1349بهمن  13(  1971دوم ماه فوريه 

كشور عضو را ملزم به تعيين و  158اين معاهده . جنبه قانوني يافت 1975كنوانسيون رامسر در سال . ده استكر
سايت با 1700بيش از . حفظ تاالبهاي با اهميت بين المللي و تشويق به استفاده خردمندانه از آنها مي نمايد 

  ). 2008سال    آمار( به ثبت رسيده اند ميليون هكتار در حال حاضر در اين كنوانسيون 150مساحت كل حدود 
يا به ” كنوانسيون تاالبهاي بين المللي بويژه به عنوان زيستگاه پرندگان آبزي ” : گرچه نام رسمي كنوانسيون 

كنوانسيون ” نوشتـه مي شـود، ولي به طور معمول به ” ) 1971رامسـر، ايــران ، ( كنوانسيـون تاالبهـا ” اختصار
اين كنوانسيون بر حفاظت و بهره برداري معقول از تاالبها به خصوص در جهت فراهم . دارد شهرت   ”رامسر 

طي گذشت سالها، كنوانسيون گستره نگرش خود را . ساختن زيستگاهي براي پرندگان آبزي تأكيد مي كند
بر مي گيرد و تاالبها را و پايدار از تاالبها را در  چنان افزايش داده كه تمام ابعاد حفاظت و بهره برداري معقول 

  .در زمره اكوسيستمهايي مي داند كه در حفاظت از تنوع زيستي و رفاه جامعه بشري اهميت فوق العاده اي دارند
  . تغيير داد "كنوانسيون حفاظت از تاالبها ": به همين دليل بعدها كنوانسيون نام خود را به 

كنوانسيون رامسر نيز از اين موضوع مستثني نمي . ضو آن استقدرت اثر هر معاهده فقط به اندازه ضعيف ترين ع
اعضاء فعلي بايست الزامات , اگر قرار بر اين باشد كه تاالبهاي در معرض تهديد جهان حفظ شوند. باشد

  .به عضويت اين كنوانسيون در آيند, بدون تاخير, كنوانسيون را جدي تر بگيرند و كشورهاي بيشتري
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ث دست آوردهاي قابل توجهي در حفاظت از تاالبها شده است اما حفاظت و نگهداري، كنوانسيون رامسر باع
هوشيار باشيم تا اطمينان حاصل كنيم كه تمام موافقتنامه ها،  "ايده ال هاي شكننده اي هستند و ما بايد دائما

  .معاهدات، قوانين و كنوانسيون هاي زيست محيطي با شدت و حدت پيگيري شوند
 يد كنوانسيون رامسر مربوط به شناسايي تاالبهاي با اهميت بين الملليمعيارهاي جد

  مكانهاي شامل انواع تاالب شاخص، كمياب يا منحصر بفرد : از معيارها  Aگروه 
طبيعي از انواع  "تاالبي بايد از نظر بين المللي با اهميت تلقي شود كه شامل نمونه اي طبيعي يا تقريبا:  1معيار 

  . ص، كمياب يا منحصر بفرد باشد كه در جغرافياي زيستي مربوطه يافت مي شودتاالبهاي شاخ
  . مكانهاي داراي اهميت بين المللي براي حفظ تنوع زيستي: از معيارها  Bگروه 

  معيارهاي در ارتباط با گونه ها و جوامع اكولوژيكي
ند گونه هاي آسيب پذير يا در خطر انقراض تاالبي بايد از نظر بين المللي با اهميت تلقي شود كه بتوا:  2معيار 

  . يا در خطر انقراض بحراني و يا جوامع اكولوژيكي در معرض تهديد را پشتيباني كند
تاالبي بايد از نظر بين المللي با اهميت تلقي شود كه بتواند جمعيتهايي از گياه يا جانور كه براي حفظ :  3معيار 

  .تي خاص اهميت دارند را پشتيباني كندتنوع زيستي يك منطقه جغرافيائي زيس
تاالبي بايد از نظر بين المللي با اهميت تلقي شود اكر گونه هاي گياهي يا جانوري را پشتيباني كند كه  : 4معيار 

  .در مرحله بحراني از چرخه زيستي خود قرار دارند و يا در طي شرايط نامساعد تأمين پناه نمايد
   

  رندگان آبيمعيارهاي ويژه براساس پ -
پرنده آبي را  20000حداقل   ”تاالبي بايد از نظر بين المللي با اهميت تلقي شود كه بتواند دائما:  5معيار 

  . پشتيباني كند
افراد جمعيت يك گونه يا زيرگونه از % 1” تاالبي بايد از نظر بين المللي با اهميت تلقي شود اگر دائما : 6معيار 

  . كند  پرندگان آبي را پشتيباني
  معيارهاي ويژه براساس ماهيها -

تاالبي از نظر بين المللي بااهميت تلقي مي شود اگر بتواند سهم قابل توجهي از زيرگونه، گونه يا :  7معيار 
يا جمعيت هايي از ماهيان بومي را پشتيباني كند كه نشانگر /فعل و انفعال گونه ها و خانواده، مراحل زيستي، 

  . اي تاالب باشد و بنابراين در تنوع زيستي جهاني مؤثراستفوائد و يا ارزشه
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محل تخم  تاالبي بايد از نظر بين المللي بااهميت تلقي شود كه بتواند براي ماهيان منبع مهم غذايي، :  8معيار 
ريزي، محل پرورش نوزادان و يا مسير مهاجرتي باشد كه نسل ماهي ها چه درحريم تاالب ويا محل ديگر به آن 

  . وابسته باشد
 

 معيارهاي قديم كنوانسيون رامسر مربوط به شناسايي تاالبهاي با اهميت بين المللي

   معيارهاي مربوط به تاالبهاي معرف و منحصر بفرد. 1
  :يك تاالب حائز اهميت بين المللي شناخته مي شود اگر

a – معرف يك منطقه جغرافياي زيستي  طبيعي كه "نمونه شاخص و به ويژه خوب از يك تاالب طبيعي يا تقريبا
  . مناسب باشد

b – طبيعي بوده كه در بيش از يك منطقه  "نمونه شاخص و به ويژه خوب از يك تاالب طبيعي يا تقريبا
     .جغرافياي زيستي مشترك باشد

c-  به عنوان يك نمونه شاخص و به ويژه خوب از تاالبي باشد كه نقش هيدرولوژيكي، بيولوژيكي يا
ژيكي اساسي در عملكرد طبيعي يك حوزه آبريز عمده رودخانه يا سيستم ساحلي ايفا كند، به خصوص اكولو

  يا. هنگامي كه در يك موقعيت فرامرزي قرار گرفته باشد
d – نمونه اي از تيپ ويژه اي از تاالب كمياب يا غير متعارف در منطقه جغرافياي زيستي مربوطه باشد.  
   س گياهان يا جانورانمعيارهاي عمومي بر اسا. 2

  :يك تاالب در صورتي داراي اهميت بين المللي تلقي مي گردد كه
a-  ،آسيب پذير يا در خطر انقراض از گياهان يا  شامل مجموعه قابل توجهي از گونه ها يا زير گونه هاي نادر

  يا . ر خطر انقراض باشدآسيب پذير يا د جانوران يا تعداد قابل مالحظه اي از افراد يك يا چند گونه نادر، 
b-  به واسطه كيفيت و خصوصيات خاص فون و فلور خود داراي ارزش ويژه اي براي نگهداري تنوع ژنتيكي و

  يا . اكولوژيكي يك منطقه باشد
c- يا. به عنوان زيستگاه گياهان يا جانوران در مرحله بحراني از چرخه زيستي آنها ارزش ويژه اي داشته باشد  
d- ارزش ويژه اي داشته باشد) بومي(يا بيش از يك گونه يا جامعه گياه يا جانور آندميك براي يك.  
  معيار ويژه براساس پرندگان آبزي . 3 

  :يك تاالب در صورتي داراي اهميت بين المللي تلقي مي گردد كه
a-  يا. پرنده آبزي را در خود نگهداري كند 20000به طور منظم  
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b- ل مالحظه اي از افرادي كه متعلق به گروههاي ويژه پرندگان آبزي ،كه شاخص به طور منظم تعداد قاب
  يا. ارزشها، حاصلخيزي يا تنوع تاالب باشد، را حمايت و نگهداري كند

c-  افراد جمعيت يك گونه يا زيرگونه از %  1در شرايطي كه داده هاي جمعيتي در دسترس باشد، به طور منظم
  .هداري كندپرندگان آبزي را حمايت و نگ

  معيارهاي ويژه بر اساس ماهيان. 4
  : يك تاالب در صورتي داراي اهميت بين المللي تلقي مي گردد كه 
a -  ،فعل و انفعال گونه ها و يا جمعيت هايي از  سهم قابل توجهي از زيرگونه، گونه يا خانواده، مراحل زيستنامه

ارزشهاي تاالب هستند و بنابراين در تنوع زيستي جهاني  ماهيان بومي را پشتيباني كند كه نشانگر فوائد و يا
  . موثرند

b -  ،محل تخم ريزي، محل پرورش نوزادان و يا مسير مهاجرتي باشد، كه  بتواند براي ماهيان منبع مهم غذايي
  . نسل ماهي ها چه درحريم تاالب ويا محل ديگر به آن وابسته باشد

  البهاي با اهميت بين المللي با معيارهاي جديدجدول تطبيق معيارهاي قديم شناسايي تا
 معيار قديم معيار جديد

1 1a, 1b, 1d 

2 2a , 

3 2b 

4 2c 

5 3a 

6 3c 

7 4a 

8 4b 
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  انواع تاالبها 
  :انواع تاالب با توجه به تعريف كنوانسيون رامسر در جدول زير ارائه شده اند

 
 توضيح

 كد نوع

 يتاالبهاي دريايي و ساحل

در بيشتر موارد با عمق كمتر از شش متر در جذر پايين، شامل
 خليجهاي دريايي و خورها

 A آبهاي دريايي كم عمق دائمي

و علفزارهاي استوايي  علفهاي دريايي بسترهاي  شامل
 دريايي

 B بسترهاي دريايي زير جذر و مدي

 C آبسنگهاي مرجاني  

 D سواحل دريايي صخره اي اههاي درياييشامل جزاير دور ازساحل صخره اي و پرتگ

:شامل نواره هاي ساحلي دماغه ها و جزيركچه هاي شني
شبكه هاي ماهور و تپه هاي خاكه زغال سنگ  شامل

 مرطوب

سنگريزه سواحل ماسه اي، قلوه سنگي يا 
 اي

E 

 F آبهاي مصبي آبهاي دائمي مصبها و شبكه هاي مصبي دلتاها

  
جذر اي يا شور بين پهنه هاي گلي، ماسه 

 و مدي
G 

شامل نمكزارها، علفزارهاي شور، كفه هاي نمكي شامل
 علفزارهاي جذر و مدي آب شور و آب شيرين

 H ماندابهاي بين جذر و مدي

شامل باتالقهاي مانگرو و نيپاه و جنگلهاي باتالقي آب شيرين
 جذر و مدي

 I تاالبهاي مشجر بين جذر و مدي

ا شور با حداقل يك اتصال به نسبتكوالبهاي لب شور ت
 باريك به دريا

 J كوالبهاي لب شور و شور ساحلي

 K كوالبهاي آب شيرين ساحلي شامل كوالبهاي دلتايي آب شيرين
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غارهاي آهكي و ديگر سيستمهاي

ساحلي/ هيدرولوژيك زيرزميني، دريايي
Zk(a(

 تاالبهاي داخل خشكي

 L دلتاهاي درون خشكي دائمي  

 M رودخانه ها ، نهر ها و حوزه هاي دائمي آبشارها ز جملها

  
نامنظم،/ادواري/رودخانه هاي فصلي

 جويبارها و نهرها
N 

شكل    Uشامل درياچه هاي ) بزرگتر از هشت هكتار(
 بزرگ

 O درياچه هاي آب شيرين دائمي

شامل درياچه هاي بوجود آمده در)بزرگتر از هشت هكتار(
 دشتهاي سيالبي

 P ادواري/ياچه هاي آب شيرين فصليدر

  
درياچه هاي شور، لب شور و قليايي

 دائمي
Q 

  
درياچه ها و دشتهاي شور، لب شور و

 ادواري/قليايي فصلي
R 

  
ماندابها و حوضچه هاي شور، لب شور و

 قليايي دائمي
Sp 

  
ماندابها و حوضچه هاي شور، لب شور و

 ادواري/قليايي فصلي
Ss 

، ماندابها و باتالقها بر)كوچكتر از هشت هكتار(حوضچه ها 
خاك معدني، داراي پوشش گياهي پديدار كه در غالب

 فصل رشد بن در آب باشند

 Tpماندابها و حوضچه هاي آب شيرين دائمي

بر خاك معدني قرار داشته، شامل چاالبها، لجنزارها،
 علفزارهاي تحت سيالبهاي فصلي و ماندابهاي جگن خيز

ابها و حوضچه هاي آب شيرينماند
 ادواري/فصلي

Ts 
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 U غير مشجر) تورب زار( پيت زارهاي شامل بته يا مردابهاي باز، باتالقها و لشاب زارها

 Va تاالبهاي آلپيني شامل علفزارهاي آلپيني، آبهاي موقت ناشي از ذوب يخها

شامل حوضچه هاي تندرايي، آبهاي موقت ناشي از ذوب
 يخها

 Vt تندراتاالبهاي 

ماندابهاي آب شيرين با پوشش  باتالقهاي درختچه اي،
 درختچه اي چيره، درختزار غان برروي خاكهاي معدني

 W تاالبها ي با پوشش درختچه اي چيره

شامل جنگلهاي باتالقي أب شيرين، جنگلهاي در معرض
 سيالبهاي فصلي، باتالقهاي مشجر برروي خاكهاي معدني

 Xt با پوشش درختيتاالبهاي آب شيرين 

 Xp پيت زارها با پوشش جنگلي جنگلهاي باتالقي پيت زاري

 Y چشمه هاي آب شيرين و واحه ها  

  
تاالبهاي زمين گرمايي مشتمل بر بعضي از

 تاالبهاي دشتهاي سيالبي
Zg 

 غارهاي آهكي داخل خشكي
غارهاي آهكي و ديگر سيستمهاي

 هيدرولوژيك زيرزميني
Zk(b(

 مصنوعي تاالبهاي

 1 استخرهاي پرورش آبزيان مانند ماهي و ميگو

شامل استخرهاي كشاورزي و) هكتار 8كوچكتر از  "معموال(
 دامداري و مخازن كوچك

 2 استخرها

 3 اراضي تحت آبياري شامل كانالهاي أبياري و مزارع برنج

شامل مراتع و علفزارهاي مرطوب برايمصارف گله داري يا
 ركزتحت استفاده متم

اراضي كشاورزي تحت تاثير سيالبهاي
 فصلي

4 

 5 سايتهاي بهره برداري نمك حوضچه هاي نمك، نمكزار ها و غيره

منابع و مخازن آب، آب بندهاو) هكتار 8بزرگتر از  "معموال(
 سدها

 6 مناطق ذخيره آب
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 7 مكان هاي گودبرداري و حفاري .گودالهاي برداشت رس و ماسه و حوضچه هاي كان كني

مزارع تصفيه فاضالب، حوضچه هاي ته نشيني و هوادهي و
 غيره

 8 مناطق تصفيه فاضالب

 9 آبراهه ها، كانالهاي زهكشي و جوي ها  

 غارهاي انسان ساخت
غارهاي آهكي و ديگر سيستمهاي

 هيدرولوژيك زيرزميني
Zk(c(
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 كنوانسيون رامسر از منظر حقوق بين الملل محيط زيست

 د محمديمهردا

 دانشگاه عالمه طباطبايي كارشناس حقوق بين الملل

  
  :مقدمه
هاي خاص حيوانات از جمله پرندگان آبزي مي باشند  عنوان محل رشد نباتات بومي، زيستگاه گونه ها به تاالب

هاي اقتصادي، فرهنگي، علمي و تفريحي منابع پرارزشي هستند كه حفاظت و  همچنين با دارا بودن پتانسيل
در شهر رامسر ايران به امضا رسيد  1971كنوانسيون تاالب ها كه در سال . اي دارد ها اهميت ويژه است آنحر

نمايندگان ) 1971دوم فوريه سال ( 1351در روز سيزدهم بهمن ماه سال . چهل ساله مي شود) 2011سال (امسال 
اين معاهده بين الدولي چارچوبي به . دندكشور در رامسر گردهم آمدند و اين معاهده بين الدولي را خلق نمو 18

منظور تسهيل همكاري هاي بين المللي به منظور حفاظت و استفاده معقول از تاالب ها و منابع آن ها فراهم مي 
هاي حائز اهميت سرزمين خود را تعيين نمايند،  هاي معاهده در اين كنوانسيون موظفند كه تاالب طرف. آورد
برداري صحيح از آنها را  ها را به نحوي تنظيم و اجرا كنند كه حفظ و حراست و بهره هاي اصالحي تاالب نقشه

هاي  در سرزمين خود تسهيل نمايند، با اعمال مديريت صحيح كوشش كنند تعداد پرندگان آبزي در تاالب
ها فراهم  ها و پرندگان آبزي در منطقه تاالب مربوطه را افزايش دهند و تمهيدات الزم براي حفاظت تاالب

  .سازند
ويژگي منحصر به فرد كنوانسيون تاالب هاي مهم بين المللي رامسر آن است كه كنوانسيون مزبور نخستين 

از جمله اهداف كالن كنوانسيون . معاهده نوين بين دولت هاست كه هدف آن حفاظت از منابع طبيعي مي باشد
از تاالب هاي باقيمانده از طريق استفاده معقول  رامسر جلوگيري از تخريب جهاني تاالب ها و همچنين حفاظت

اين مهم ميسر نخواهد شد مگر از رهگذر همكاري هاي بين المللي، سياست . از اين منابع طبيعي مي باشد
  .گذاري مناسب، ظرفيت سازي و انتقال تكنولوژي

  :پيش زمينه
 ا، طي كنفرانسي كه بخشي از پروژه موسوم بهفراخوان اوليه به منظور تهيه كنوانسيوني بين المللي براي تاالب ه

MAR برنامه مذكور پاسخي بود به شتابگيري روند تخريب اراضي وسيعي از باتالق ها و . بود مطرح گرديد
و با  1962در سال  MAR كنفرانس. تاالب هاي اروپا كه حاصل آن كاهش تعداد مرغان آبزي اين نواحي بود
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ن اتحاديه بين المللي حفاظت از طبيعت و منابع طبيعي، مركز بين المللي شركت نهادهايي بين المللي همچو
 Stes-Maries-de-la-Merتحقيقات تاالب ها و جانوران آبزي و شوراي بين المللي حفاظت از پرندگان در 

هشت سال پس از آن تاريخ و متعاقب يك سلسله جلسات فني و بين المللي، متن يك . فرانسه برگزار گرديد
، راهنمايي (Wetlands International امروزه موسوم به) IWRB انسيون جديد تحت توجهات سازمانكنو

كنوانسيون مزبور ابتدائا در نظر داشت تا با ايجاد . و هدايت دولت هلند تهيه شد G.V.T Matthewsپروفسور 
عه ي متن كنوانسيون و با كمك شبكه اي از پناهگاه ها از پرندگان آبزي حفاظت نمايد؛ اما به تدريج و با توس

 .ارجحيت يافت) به جاي گونه ها(، حفاظت از بوم تاالب ها  Cyrille de Klemm مشاور حقوقي آقاي

  :تصويب كنوانسيون
و در شهر ساحلي رامسر ) رييس سازمان محيط زيست وقت(سرانجام در كنفرانسي به ابتكار آقاي اسكندر فيروز 

 18ن كنوانسيون رامسر مورد موافقت قرار گرفت و روز بعد به امضاي نمايندگان مت 1971در تاريخ دوم فوريه 
كه از ) امين معاهده(كنوانسيون به محض دريافت هفتمين سند تصويب يا الحاق توسط يونسكو . كشور رسيد

 طرف متعاهد از سرتاسر جهان 160امروزه كنوانسيون رامسر . سوي دولت يونان تسليم گشت اجرايي گرديد
ابتدا توسط يك پروتكل : تاكنون و از زمان تصويب، كنوانسيون رامسر دستخوش اصالح گرديده است . دارد

در ذيل . موسوم به اصالحات رِجينا 1987، و بار ديگر با اعمال اصالحاتي بر معاهده اصلي در سال 1982در سال 
  :به توضيح مختصري پيرامون اصالحات اين كنوانسيون خواهيم پرداخت

 
  :پروتكل پاريس
در كنفرانس فوق العاده اطراف متعاهد در دسامبر ) مكرر به متن كنوانسيون 10با افزودن ماده )پروتكل پاريس 

اجرايي گرديد  1986پروتكل ياد شده كه در سال . و در مقر يونسكو در پاريس به تصويب رسيد 1982سال 
ي معاهده را به زبان هاي انگليسي، فرانسوي، عربي، رويه اي جهت اصالح كنوانسيون تبيين نموده و نسخ رسم

امروزه تقريبا تمامي اطراف معاهده پروتكل پاريس را پذيرفته اند و به . آلماني، روسي و اسپانيايي تصويب نمود
طور معمول طرف هاي جديدي كه به كنوانسيون رامسر ملحق مي شوند طرف پروتكل هاي اصالحي پاريس و 

  .ندرجينا تلقي مي شو
  اصالحات رجينا

با حضور اطراف معاهده در رجينا كانادا برگزار شد يك سري  1987در كنفرانس فوق العاده اي كه در سال 
اصالحات مورد بحث، تغيير چنداني در اصول اساسي  .اعمال گرديد) 7و  6بخصوص بر مواد (اصالحات 
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 :ين اصالحات متاثر گرديدند بدين قرار بودندكنوانسيون ايجاد ننمود اما جنبه هايي از كنوانسيون كه از ا

اين اصالحات در اول . اختيارات اطراف متعاهد، ايجاد يك كميته دائمي، بودجه، و يك دفتر يا دبيرخانه دائمي
 .اجرايي شدند 1994مي 

  :ماموريت كنوانسيون
ا از طريق اقدامات محلي، حفاظت و استفاده معقول از كليه تاالب ه": ماموريت كنوانسيون رامسر عبارتست از

  ".منطقه اي و ملي، و همكاري بين المللي به منظور كمك به دستيابي به توسعه پايدار در سرتاسر جهان

تعريف به كار رفته از تاالب ها در اين كنوانسيون بسيار موسع است و شامل مرداب ها، لجن زارها، درياچه ها و 
هاي شيرين، تلخ يا شور در آن به  عم از دائمي يا موقت است كه آبهاي طبيعي يا مصنوعي ا رودخانه ها، آب

  .شود صورت راكد يا جاري يافت مي
  چرا تاالب ها؟

آنها گهواره هاي تنوع زيستي دنيا هستند كه با فراهم . تاالب ها از جمله ي مولدترين محيط هاي جهان هستند 
گونه هاي بي شماري از گياهان و جانوران وابسته به ساختن آب و قابليت زاد آوري اوليه نقش مهمي در بقاي 

آنها از اجتماعات انبوه گونه هاي پرندگان ، پستانداران ، خزندگان ، دوزيستان ، ماهيان و بي . خود ايفا مي كنند 
 . ميليارد دالر ارزش خدماتي در سال بوجود مي آورند 4.9تاالب ها حداقل . مهرگان حمايت مي كنند 

بيش از دو سوم از برداشت محصول ماهي جهان ( تامين آب ، شيالت  . رزش اقتصادي زيادي دارندتاالب ها ا
از طريق حفظ سهم آب و نگه داري مواد غذايي حاصل از ( ، زراعت ) به سالمت مناطق تاالبي بستگي دارد 

و نقل و فرصت هاي  ، توليد چوب ، منبع انرژي لجني و گياهي ، منابع حيات وحش ، حمل) دشت هاي غرقابي 
   :در واقع اهميت تاالب ها را بايد به شرح ذيل بر شمرد). توريسم ( تفريحي و گردشگري 

تاالب ها به لحاظ اكولوژيكي از اهميت بنياديني برخوردارند و تنظيم كننده رژيم هاي آبي و منابع تنوع  -
  .هستند زيستي در تمام سطوح اعم از گونه ها، توليد و وراثت و اكوسيستم

 .تاالب ها منابع با اهميتي به لحاظ اقتصادي، علمي، فرهنگي و تفريحي براي جوامع به شمار مي روند -

  .تاالب ها نقشي حياتي در انطباق و كاهش تغييرات آب و هوايي دارند -
ست و دست اندازي مداوم و از بين بردن تاالب ها موجبات صدمات جدي و گاهي جبران ناپذير به محيط زي -

  .اكوسيستم را فراهم مي آورد
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  :مفهوم استفاده معقول از تاالب ها
حفظ ماهيت اكولوژيكي آن ها : استفاده معقول از تاالب ها كه در زمره اهداف كنوانسيون رامسر قرار دارد يعني

د معقول بنابراين اساس كاربر. كه با اجراي شيوه هاي اكوسيستمي و در چارچوب توسعه پايدار ميسر مي گردد
  .عبارتست از حفاظت و استفاده پايدار از تاالب ها و منابع آن ها به نفع كل بشريت

  كدامند؟ "تاالب هاي رامسر "
. همانطور كه در باال گفته شد تعريف به عمل آمده از تاالب ها در كنوانسيون رامسر تعريف موسعي است

در واقع تاالب هايي . ر به فرد را ترغيب نموده استكنواسيون رامسر تعيين تاالب هاي نمونه، كمياب يا منحص
فهرست تاالب هاي با "اين مكان ها پس از معرفي به . كه براي حفظ تنوع زيستي با اهميت تلقي مي شوند

. شناخته مي شوند " رامسر) اماكن(سايت هاي "افزوده شده و به عنوان  "اهميت بين المللي كنوانسيون
اند تا با تعيين تاالب ها به عنوان سايت رامسر، ترتيبات الزم جهت نظارت و  كشورهاي عضو توافق نموده

تاالب هايي كه در فهرست تاالب . مديريت حفاظت از تاالب و تضمين استفاده معقول از آن را فراهم نمايند
هاي با اهميت بين المللي ثبت مي شوند از اهميت اكولوژيكي، گياهي، جانوري، ايستاب شناسي يا 

تاالب هايي كه قرار است در اين فهرست ثبت شوند بايد حائز يك يا چند معيار . يدرولوژيكي برخوردارنده
  .شناسايي تاالب هاي با اهميت بين المللي باشند

  :تعهدات اطراف متعاهد
  :تعهدات اطراف متعاهد كنوانسيون رامسر در سه محور اساسي قابل ارزيابي است

ول از كليه تاالب ها از طريق برنامه ريزي هاي ملي اراضي، سياست ها و قوانين تالش در جهت استفاده معق -
 مناسب، اقدامات مديريتي، و آموزش عمومي

 تعيين تاالب هاي مناسب فهرست تاالب هاي با اهميت بين المللي و تضمين مديريت كارامد آن ها؛ و -

، تاالب هاي مشترك، گونه هاي مشترك، و برنامه همكاري هاي بين المللي در ارتباط با تاالب هاي فرامرزي -
 .هاي توسعه موثر بر تاالب ها

 مكانيسم هاي اجراي كنوانسيون؟

هر سه سال يكبار تشكيل جلسه داده و سياست ها و راهكارهايي به منظور  ( COP) كنفرانس اطراف متعهد -
 .پيشبرد هرچه بهتر كنوانسيون تدوين مي نمايد

هر سال تشكيل جلسه مي دهد تا ) ناحيه رامسر در جهان 6كل از نمايندگان اطراف از متش(كميته دائمي  -
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 .باشد COP راهنماي كنوانسيون ميان نشست هاي

 .پانل بررسي هاي علمي و فني وظيفه ارائه راهنمايي در مورد مسائل اصلي كنوانسيون را بر عهده دارد -

 .ره كنوانسيون را انجام مي دهددبيرخانه رامسر كار مديريت فعاليت هاي روزم -

مدلي براي همكاري تاالب هاي منطقه اي فراهم آورده ) كه دبيرخانه آن در آتن واقع است) MedWet ابتكار -
است كه هم اكنون ابتكارات منطقه اي ديگر بر اساس كنوانسيون در بسياري از مناطق جهان از آن الگوبرداري 

 .نموده اند

از اطراف متعاهد موظف به تعيين يك مقام اداري به عنوان مركز مسئول اجراي در سطح ملي، هر يك  -
  .كنوانسيون مي باشند

كشورها به تاسيس كميته هاي ملي تاالب تشويق شده اند، به طوريكه تمام بخش هاي دولتي كه با منابع آبي،  -
يره سر و كار دارند در اين برنامه ريزي توسعه، مناطق حفاظت شده، تنوع زيستي، گردشگري، آموزش و غ

 .بعالوه مشاركت سازمان هاي غير دولتي و جامعه مدني نيز تشويق شده است. كميته ها مشاركت مي كنند

سايت هاي رامسر كه در حفظ ويژگي اكولوژيكي خود با مشكل مواجهند مي توانند توسط كشور مربوطه در  -
داده شوند تا كمك هاي فني الزم براي رفع مشكل آن قرار  (Montreux Record موسوم به(ليست ويژه اي 

 (!سايت تاالبي در آستانه انقراض، به همراه يونان در صدر اين ليست قرار دارد 7متاسفانه ايران با . (مهيا شود

كشورهاي واجد شرايط مي توانند از صندوق كمك هاي رامسر به منظور اجراي طرح هاي حفاظتي و استفاده  -
 .الب ها تقاضاي مساعدت مالي نمايندمعقول از تا

  سازمان هاي بين المللي همكار
كنوانسيون رامسر تعامل بسيار نزديكي با چهار سازمان غير دولتي جهاني برقرار نموده است كه از ابتدا با 

ي سازمان هاي بين الملل"وضعيت رسمي  1999كنوانسيون در ارتباط بوده اند؛ اين سازمان ها در قطعنامه سال 
واجد شرايط  IWMI اطراف معاهده تاييد نمودند كه 2005در قطعنامه سال . را يافتند "همكار كنوانسيون

است و آن سازمان را به عنوان پنجمين ) 1999مصرح در سال (وضعيت سازمان بين المللي همكار كنوانسيون 
  .همكار رسمي كنوانسيون پذيرفتند

ارزنده اي در سطوح جهاني، منطقه اي، ملي و محلي براي اجراي  سازمان هاي بين المللي همكار، كمك هاي
هرچه بهتر كنوانسيون فراهم مي نمايند، بخصوص از طريق ارائه ي مشاوره هاي فني، مساعدت هاي اجرايي 
عملياتي و تامين مالي، كه هم توسط ستادهاي مركزي آن ها و هم از طريق دفاتر ملي و منطقه اي و نيز نهادهاي 
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بعالوه خود اين سازمان ها متضمن فلسفه ي كنوانسيون . ته و شبكه هاي تخصصي ايشان ميسر مي گرددوابس
رامسر و مفهوم استفاده معقول آن هستند و از اصول راهنماي رامسر در فعاليت هاي خود در سرتاسر جهان 

كليه جلسات كنفرانس اطراف  شايان ذكر است كه سازمان هاي بين المللي همكار مرتبا در. پشتيباني مي نمايند
و كميته دائمي به عنوان ناظر شركت جسته و در پانل بررسي هاي علمي و فني به صورت  (COP) معاهده

  .ذيال به معرفي سازمان هاي بين المللي همكار كنوانسيون مي پردازيم. اعضاي دائم فعاليت مي نمايند
Birdlife International: هاني سازمان هاي حفاظتي كه هدف آن حفاظت از سازماني است با مشاركت ج

پرندگان، سكونتگاه هاي آن ها و تنوع زيستي مي باشد و در اين راستا به دنبال همكاري جهت استفاده پايدار از 
 .شركاي اين سازمان در بيش از يكصد كشور و منطقه در جهان فعاليت مي كنند. منابع طبيعي مي باشد

اين سازمان در پي كمك به جهانيان در راستاي يافتن راه حل  :(IUCN) ظت از طبيعتاتحاديه بين المللي حفا
پشتيباني تحقيقات علمي و  IUCN .هاي عملي براي چالش هاي پيش روي محيط زيست و توسعه است

مديريت پروژه هاي ميداني را بر عهده دارد و با همكاري دولت ها، سازمان هاي غيردولتي، آژانس هاي ملل 
   .حد، شركت ها و جوامع محلي سعي در پيشبرد و اجراي سياست ها و مقررات را به بهترين نحو ممكن داردمت

مركز مطالعاتي مورد حمايت گروهي متشكل  15اين موسسه يكي از  :(IWMI) موسسه بين المللي مديريت آب
مجموعا تحت عنوان گروه دولت، انجمن هاي خصوصي و سازمان هاي بين المللي و منطقه اي است كه  60از 

سازماني غير انتفاعي است كه  IWMI .شناخته مي شوند (CGIAR) مشاوران تحقيقات كشاورزي بين المللي
  .هدفش بهبود مديريت منابع ارضي و آبي براي غذا، معاش و طبيعت مي باشد

Wetlands International: و منابع آن ها را براي  سازماني بين المللي است كه امر تقويت و ترميم تاالب ها
سازماني مستقل، غيرانتفاعي و جهاني  Wetlands International .انسان ها و تنوع زيستي بر عهده گرفته است

 .است كه از سوي اعضاي آن كه دولت ها و سازمان هاي غيردولتي سرتاسر جهان هستند حمايت مي شود

WWF International: ريب محيط زيست جهان است و نيز ساختن آينده هدف اين سازمان جلوگيري از تخ
اي كه در آن انسان ها با حفظ تنوع زيستي، تضمين استفاده پايدار از منابع طبيعي و كاهش آلودگي و پسماندها 

 .با طبيعت همزيستي مسالمت آميزي داشته باشند

  تعامل كنوانسيون رامسر با بخش خصوصي
 Evian و شركت آب Danoe Group همكاري خود را با دو نهاد) 1998در سال (كنوانسيون رامسر كه در ابتدا 

آغاز نمود، از فرصت هاي بيشتر جهت گسترش همكاري ها با بخش خصوصي و توسعه روابط سودمند دوجانبه 
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اهداف كنوانسيون از برقراري چنين روابطي به طور كامل در اصول . با بخش تجاري استقبال نموده است
 .بيان گرديده است) 2008مصوب قطعنامه سال (انسيون رامسر و بخش تجاري همكاري ميان كنو

  تعامل كنوانسيون رامسر با ساير سازمان ها و كنوانسيون هاي زيست محيطي 
مزيت هاي هماهنگي و همكاري ميان كنوانسيون ها و سازمان هاي بين المللي كه وظايف مرتبط و مشتركي را 

دبيرخانه كنوانسيون رامسر تالش زيادي را صرف توسعه همكاري با ديگر . است دنبال مي نمايند انكارناپذير
مقامات "بعالوه دبيرخانه رامسر گام هاي ارزشمندي در جهت ترغيب . سازوكارهاي زيست محيطي نموده است

ملي رامسر به منظور برقرراي روابط كاري نزديك با همتايان خويش در ساير كنوانسيون ها و در سطح  "اداري
در ادامه به اختصار برخي از كنوانسيون هاي مرتبط با كنوانسيون رامسر مورد بررسي قرار مي . برداشته است

  .گيرند
يك يادداشت  CBD دبيرخانه هاي كنوانسيون رامسر و 1996در ژانويه  :(CBD) كنوانسيون تنوع زيستي

از رامسر براي همكاري به عنوان  CBD در نوامبر همان سال كنفرانس اطراف. همكاري اوليه امضا نمودند
برنامه هاي كاري مشتركي ميان دو . مرتبط با تاالب ها دعوت به عمل آورد CBD شريك اصلي اجراي اهداف

نيز كنفرانس . با موفقيت به انجام رسيد 2006-2002و نيز  2001-2000و  1999-1998كنوانسيون در سال هاي 
   .و همكاري هاي گسترده تري ميان نهادهاي علمي تابع خود گرديده اند اطراف دو معاهده خواستار ارتباطات

 تفاهم نامه اوليه ميان دبيرخانه هاي رامسر و :(CMS) كنوانسيون حفاظت از گونه هاي مهاجر و حيوانات وحشي

CMS  بوده اين سند به دنبال تقويت همكاري دو كنوانسيون در زمينه هاي ذيل . به امضا رسيد 1997در فوريه
پيشرفت مشترك دو كنوانسيون، حفاظت مشترك، جمع آوري و تحليل داده ها، و همچنين توافقات : است

جديد در مورد گونه هاي مهاجر از جمله گونه هاي مهاجر در معرض خطر و گونه هايي كه در وضعيت 
   .حفاظتي نامساعدي قرار دارند

به امضا  1999انه هاي رامسر و مركز ميراث جهاني در مي تفاهم نامه دبيرخ: كنوانسيون ميراث جهاني يونسكو 
  . رسيد

 :همكاري ميان دبيرخانه هاي مورد نظر در راستاي اهداف ذيل قرار دارد

 افزايش ثبت تاالب ها طبق مفاد دو كنوانسيون -

 بازبيني اشكال گزارش دهي و هماهنگي گزارشات درباره سايت هاي مشترك -

 هاي آموزشي هر دو كنوانسيون كمك به پيشبرد فعاليت -
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 هماهنگي در جهت تامين مالي براي سايت هاي مشترك -

 تشويق به تاسيس كميته هاي ملي مشترك -

كنوانسيون هاي رامسر و ميراث جهاني در سال هاي اخير در پروژه هاي مشاوره مشتركي در تونس، سنگال و 
  .وده انددر بلغارستان همكاري نم Srebarna موريتاني و درياچه

نظر به اهميت فوق العاده تاالب ها در همه  :(UNCCD) كنوانسيون ملل تحد در مورد مبارزه با بيابان زايي
 1997در اكتبر  UNCCD نمايندگان دبيرخانه رامسر در كنفرانس اطراف) حتي در مناطق خشك و باير(مناطق 

ارائه  "تاالب ها در نواحي خشك"پيرامون شركت نمودند و به نمايندگان حاضر در اين كنفرانس اطالعاتي 
در داكار نيز دبيركل  UNCCD و در جريان كنفرانس دوم اطراف 1998پس از آن در دسامبر . نمودند

تفاهم نامه اي ديگر به منظور ارتباط ميان دو كنوانسيون، هماهنگي  UNCCD كنوانسيون رامسر و مدير اجرايي
  .ا كردندتالش ها و پرهيز از موازي كاري امض

 Climate) تغييرات آب و هوايي :(UNFCCC) كنوانسيون چارچوب ملل متحد در مورد تغييرات آب و هوايي

Change) از اين رو دبيرخانه رامسر، . موضوع حائز اهميتي است كه از جهاتي با تاالب ها مرتبط مي باشد
IUCN  براي كنفرانس پنجم  "هواييتاالب ها و تغييرات آب و "را مامور تهيه سند فني با عنوانUNFCCC 

از دبيرخانه  (SBSTA) در اين راستا نهاد فرعي مشورتي علمي و فني كنوانسيون تغييرات آب و هوايي. نمود
  .كنوانسيون تغييرات آب و هوايي درخواست نمود تا همكاري با كنوانسيون تاالب ها را تقويت نمايد

  ارتباط با كنوانسيون هاي منطقه اي
انه كنوانسيون رامسر مبادرت به امضاي تفاهم نامه هاي همكاري با برخي ساز و كارهاي منطقه اي نموده دبيرخ

براي توسعه و حفاظت  (UNEP ) كنوانسيون برنامه محيط زيست ملل متحد. است كه به آن ها اشاره مي شود
اهنگي برنامه عملياتي كنوانسيون ، واحد هم)موسوم به كنوانسيون كارتاهنا(محيط زيست دريايي منطقه كارائيب 

، كنوانسيون حفاظت و توسعه )كنوانسيون بارسلونا(حفاظت از محيط زيست دريايي و منطقه ساحلي مديترانه 
، كميسيون (SPREP) ، برنامه محيط زيست منطقه اي اقيانوس آرام)كنوانسيون كارپاتينز) Carpathians پايدار

. ، كميسيون حوزه آبگير درياچه چاد و مقام حوزه آبگير نيجر(ICPDR) ببين المللي حفاظت از رودخانه دانو
 .Bassin Congo – Ougangui – Sang (CICOS) و باالخره كميسيون بين المللي
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  ساير نهادهاي همكار با كنوانسيون رامسر
ر گرفت روابط مورد توافق قرا 2002همچنين دبيرخانه رامسر بر اساس مفاد برنامه مشترك كاري كه در سال 

موافقت نامه همكاري ميان  2006در فوريه . برقرار نموده است "برنامه انسان و زيست كره يونسكو "نزديكي با 
موافقت نامه همكاري رامسر و سيستم پايش  2006در ژوئن . رامسر و آژانس محيط زيست اروپايي امضا شد

آژانس  GlobWetland اري بسيار نزديكي با پروژهبه امضا رسيد، و نيز دبيرخانه رامسر همك (GTOS) جهاني
سرانجام مي توان به . آغاز نموده است) كه پنجاه سايت رامسر در سرتاسر جهان را در بر مي گيرد(فضايي اروپا 

  .اشاره نمود) فائو(همكاري هاي گسترده ميان كنوانسيون رامسر و سازمان غذا و كشاورزي ملل متحد 
  ن هاهماهنگي ميان كنوانسيو

دبيرخانه رامسر در جلسات هماهنگي كنوانسيون ها كه برنامه محيط زيست ملل متحد ترتيب مي دهد شركت 
همچنين دبيرخانه رامسر منابع مالي و زمان زيادي را صرف همكاري با گروه ها و پژوهش هاي . مي نمايد

به طور مثال . بوده استمشترك نموده است و هدف آن هماهنگي كنوانسيون هاي مرتبط با محيط زيست 
در مورد امكان هماهنگ سازي شرايط  UNEP پژوهشي كه توسط مركز مانيتورينگ محيط زيست جهاني

 "گروه مديريت محيط زيست "گزارش دهي طبق ساز و كارهاي مختلف صورت گرفت؛ و نيز مشاركت در 
  . برنامه محيط زيست ملل متحد

 
  ايران و كنوانسيون رامسر

 1972 ژانويه 12 (شمسي  1351 تيرماه  21 مسر مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده است كه از تاريخ كنوانسيون را
از طرف نماينده ايران در پاريس به امضا  1351 شهريور  4 براي امضاي دول مفتوح بوده و در تاريخ ) ميالدي

مشتمل بر يك ماده و متن كنوانسيون  قانون فوق. شود رسيده است و تصويب و اجازه تسليم اسناد به آن داده مي
 28 شنبه  ضميمه پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ دوشنبه هجده فروردين پنجاه و دو در جلسه روز سه

  شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد 1352 اسفندماه 
المللي،  مهم بين هاي قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به پروتكل اصالحي كنوانسيون مربوط به تاالب

مجلس  1364 خردادماه  14 شنبه  كه در جلسه سه) كنوانسيون رامسر(هاي زيستگاه پرندگان آبزي  ويژه تاالب به 
مورخ  2334 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره  64 خرداد  25 شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

  . ي واصل گرديده استوزير رياست جمهوري به نخست 64 خرداد  28 
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زيست است كه مسؤوليت نظارت و اجراي   نماينده و سازمان مرجع كنوانسيون رامسر در ايران، سازمان محيط
اي با نام كميته ملي كنوانسيون رامسر  سازمان محيط زيست نيز براي پيشرفت كار، كميته. آن را برعهده دارد

وزارت امورخارجه، وزارت جهاد كشاورزي، و دو نماينده از هاي وزارت علوم، وزارت نفت،  باحضور نماينده
   .هاي غير دولتي تشكيل داده است كه برترين گروه هاي تصميم گيرنده در اين رابطه هستند سازمان

تاالب در سراسر جهان در ليست تاالب هاي تحت حفاظت كنوانسيون رامسر قرار  1800در حال حاضر بيش از 
 . قرار دارد 19كشور در مقام  160ظ تعداد تاالب هاي ثبت شده در اين كنوانسيون از بين دارند كه ايران از لحا

 22تاالب در قالب  33تاالب با اهميت بين المللي شناسايي شده و از بين آن ها تا كنون  86در ايران بيش از 
 .هكتار در كنوانسيون ثبت شده اند 167هزار و  681ميليون و  1سايت با مساحت 

  :يجه گيرينت
در اين ميان استفاده . حفظ و حراست از محيط زيست به عنوان ميراث مشترك بشريت وظيفه آحاد انسان هاست

. معقول از تاالب ها و حوزه هاي آب گير نقش مهمي در توسعه پايدار و همچنين تغييرات آب و هوايي دارد
ا حفاظت از تاالب ها و حوزه هاي آبگير ، مركز كنوانسيون رامسر و دبيرخانه آن به عنوان نهاد اصلي مرتبط ب

اصلي حفاظت از تاالب هاي با ارزش بين المللي و نيز هماهنگي ساز و كارهاي مختلف مرتبط با محيط زيست و 
در اين راستا دبيرخانه كنوانسيون رامسر با همكاري . بخصوص مساله تنوع زيستي و زيست بوم به شمار مي آيد

. صوصي نقش فعالي در خصوص تسهيل اجراي مفاد مندرج در كنوانسيون ايفا نموده استنهادهاي دولتي و خ
تعامل دولت هاي عضو كنوانسيون با دبيرخانه كنوانسيون رامسر و نيز سازمان هاي بين الدولي و غيردولتي درگير 

ياري از آن ها امروزه با در امور زيست محيطي مي تواند به حفاظت شايسته تر از اين منابع طبيعي ارزشمند كه بس
  .خطر نابودي مواجهند كمك نمايد

  :منابع
 
http://www.ramsar.org 
http://www.mohit-zist.com 
http://www.aftabnews.ir 
http://www.ghavanin.ir 
http://hsemorshedi.persianblog.ir 
http://tarh.majlis.ir 
http://www.environment.gov.au 
http://www.jncc.gov.uk 
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  ايران و كنوانسيون رامسر
  برگرفته از سايت آفتاب نيوز

هاي خاص حيوانات از جمله پرندگان آبزي همچنين  عنوان محل رشد نباتات بومي، زيستگاه گونه ها به تاالب
اقتصادي، فرهنگي، علمي و تفريحي منابع پرانرژي هستند كه حفاظت و حراست آنها هاي  دارابودن پتانسيل

فوريه  2(شمسي  1349بهمن سال  13تاالب با ارزش است كه  40ايران داراي بيش از . اي دارد اهميت ويژه
ها با  بگروهي از كارشناسان و متخصصان دور هم جمع شدند تا درباره نحوه نگهداري اين تاال) ميالدي 1971

ريزي كرد كه به نام محل برگزاري آن يعني شهر رامسر  المللي را پي اين همايش، طرح بين. وگو كنند هم گفت
  .ناميده شد «كنوانسيون رامسر«

 1972ژانويه 12(شمسي  1351تيرماه  21كنوانسيون رامسر مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده است كه از تاريخ 
از طرف نماينده ايران در ) 1972اوت  26( 1351شهريور  4مفتوح بوده و در تاريخ  براي امضاي دول) ميالدي

   .شود پاريس به امضا رسيده است و تصويب و اجازه تسليم اسناد به آن داده مي
قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن كنوانسيون ضميمه پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ دوشنبه 

   .شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد 1352اسفندماه  28شنبه  هدر جلسه روز س 18/1/1352
هاي مهم بين المللي  قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به پروتكل اصالحي كنوانسيون مربوط به تاالب

مجلس  1364خردادماه  14شنبه  كه در جلسه سه) كنوانسيون رامسر(هاي زيستگاه پرندگان آبزي  ويژه تاالب به
را مورخ  2334به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره  25/3/64شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

   .شود وزيري واصل گرديده است كه جهت اجرا به پيوست ابالغ مي رياست جمهوري به نخست 28/3/64
اي طبيعي يا مصنوعي اعم از ه زارها، آب ها، لجن ها، باتالق ها شامل مرداب از لحاظ كنوانسيون حاضر، تاالب

   .شود هاي شيرين، تلخ يا شور در آن به صورت راكد يا جاري يافت مي دائمي يا موقت است كه آب
   :هاي معاهده در اين كنوانسيون موظفند اما طرف
كنند ها را به نحوي تنظيم و اجرا  هاي اصالحي تاالب هاي حائز اهميت سرزمين خود را تعيين نمايند، نقشه تاالب

برداري صحيح از آنها را در سرزمين خود تسهيل نمايند، با اعمال مديريت صحيح  كه حفظ و حراست و بهره
ها  هاي مربوطه را افزايش دهند، تسهيالت الزم براي حفاظت تاالب كوشش كنند تعداد پرندگان آبزي در تاالب

   . ... ها فراهم كنند و و پرندگان آبزي در منطقه تاالب



  )    وضعيت حاد درياچه اروميه از نظر حقوق محيط زيستموردي بررسي با (        )1391(ويژه نامه حقوق محيط زيست  
 

382 

www.azyasa.wordpress.com                                                                azyasa@gmail.com 
 انجمن حقوقي آذياسا

زيست است كه مسؤوليت نظارت و اجراي آن  ه و سازمان مرجع كنوانسيون رامسر در ايران، سازمان محيطنمايند
اي با نام كميته ملي كنوانسيون رامسر  سازمان محيط زيست نيز براي پيشرفت كار، كميته. را برعهده دارد
و دو نماينده ... كشاورزي،  هاي وزارت علوم، وزارت نفت، وزارت امورخارجه، وزارت جهاد باحضور نماينده

   .گير در اين رابطه هستند هاي تصميم هاي زيست محيطي، تشكيل داده است كه برترين گروهNGOاز 
دكتر بهروز دهزاد نماينده تام االختيار وزير علوم در اين كميته درباره وظايف و كارهاي در دست اجراي 

هاي مندرج در كنوانسيون رامسر با درنظر گرفتن  الببررسي وضعيت كنوني تا» :گويد كنوانسيون رامسر مي
   .محيطي آن از وظايف اصلي اين كميته است تمام شرايط زيست
دهيم تا مشكالت اكولوژيك و  ها جلساتي تشكيل مي هاي درگير با امور تاالب هاي سازمان ما با حضور نماينده

ماه پيش برگزار شد كه عمده بحث، درباره  2آخرين جلسه ما حدود . ها سنجيده شوند غيراكولوژيك تاالب
   «.چگونگي و محل برگزاري سالگرد كنوانسيون رامسر بود

توان از بررسي دوباره  كميته براي امسال چندين برنامه اجرايي داشته است كه مي«: افزايد وي در ادامه مي
ن شرايط اكولوژيك خاص و متغير ها به دليل دارا بود زيرا تاالب. هاي در معرض خطر انقراض نام برد تاالب

همچنين معرفي . ها و مطالعات مستمر هستند تا آمار و اطالعات جديدي آنها در دسترس باشد نيازمند بررسي
اند، انجام مطالعات احياي  هاي جديدي كه شرايط عضويت در ليست كنوانسيون رامسر را داشته تاالب
هاي كميته ملي بوده  از ديگر برنامه... مايش كنوانسيون رامسر و رفته براي شركت در نهمين ه هاي از بين تاالب
   «.است

عنوان مهمترين و  ها به نماينده وزير علوم در كميته ملي كنوانسيون رامسر با تأكيد بر حفاظت تاالب
اي ساده بين يك هكتار زمين كشاورزي  مقايسه ":گويد هاي طبيعي در كره زمين، مي حاصلخيزترين اكوسيستم

دالر در  200هاي كشاورزي در حدود  دهد كه يك هكتار از حاصلخيزترين زمين و يك هكتار تاالب نشان مي
دالر بازده اقتصادي خواهد داشت كه توجه هرچه بيشتر به اين  1400حالي كه همين مساحت زمين از هر تاالب 

   ".كند مناطق را گوشزد مي
 :كرد ه كاهش اقدامات كميته ملي كنوانسيون رامسر اشاره و تصريح وي در پايان باتوجه به اين مهم از روند روب

تنها عملكرد اين كميته . دليل نداشتن بودجه، قدرت اجرايي ندارد متأسفانه كميته ملي كنوانسيون رامسر به»
العمل آنها  زيست است، بدون آنكه عكس ارجاع نتايج تئوري جلسات به معاونت محيط طبيعي سازمان محيط

   «هاي ارائه شده برگشت داده شوند به نظريه نسبت
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المللي  هاي كشورمان با آنكه در كنوانسيون بين شايد به همين دليل است كه متأسفانه شاهديم بسياري از تاالب
بهترين نمونه آنها . هاي كالن اقتصادي در معرض خطر انقراض هستند برداري اند اما با وام بهره رامسر ثبت شده

زيست توسط يكي از بنيادهاي  اله است كه به گفته مديركل حقوقي امور مجلس سازمان محيطتاالب ميانك
   .هاي گردشگري و توريستي قرار گيرد برداري دولتي به بخش خصوصي واگذار شده است تا مورد بهره

حيط زيست بوده كه اراضي تاالب ميانكاله از جمله استثنائات سازمان م«: افزايد فرهاد دبيري با بيان اين مطلب مي
برداري، دخل و تصرف در اين اراضي  زيست هرگونه تغيير كاربردي، بهره عالي محيط به موجب مصوبه شوراي

  «پذير بوده است زيست امكان تنها در صورت تأييد سازمان حفاظت محيط
اي در  بيانيهها ناميده شده است  بهمن كه روز جهاني تاالب 13گروهي از مسؤوالن و متخصصان محيط زيست 
   .اعتراض به اين عملكرد غيرقانوني قرائت كردند
زيست سپرده شود تا جنبه  زيست امضا و به سازمان حفاظت محيط البته قرار بود اين متن توسط كارشناسان محيط

بيانيه متن «: هاي مستمر براي يافتن متن بيانيه از يك كارشناس مسؤول اينچنين شنيديم اما در پيگيري. رسمي بيايد
چرا اگر كه هويت قانوني . ها خوانده شد و به امضاي هيچ كارشناسي نرسيد فقط در همايش روز جهاني تاالب

   «.رساني آن مهم است بيايند مهم نيست بلكه فقط جنبه اطالع
ساني ر هاي مهم كشورمان بود يا اطالع اي كه قرائت شد در اعتراض به انهدام يكي از تاالب متوجه نشديم بيانيه

توان انتظار داشت تا پاسخگوي  باره؟ اگر اعتراض بود كه تا جنبه قانوني نداشته باشد از هيچ مسؤولي نمي در اين
زيستي از آن  رساني داشت اين خبر آنقدر كهنه است كه كارشناسان محيط آن شود و اگر فقط جنبه اطالع

  .معطلند

مسر در اعتراض ما به اين اتفاق ناگوار ابتدا از چگونگي مصطفي بهبهاني رئيس كميته فرعي كنوانسيون ملي را
ها در  با انجام مراحل تشريفاتي خاص تاالب: گويد كند و مي ثبت هر تاالب در كنوانسيون صحبت مي

 80حدود . وسومين تاالب ايران در شرف ثبت است شوند كه در حال حاضر بيست كنوانسيون رامسر ثبت مي
هاي بسياري را  و با فراهم شدن شرايط مطلوب به ثبت خواهند رسيد كه ايران تاالب تاالب ديگر نيز به تدريج

   .توانسته در اين كنوانسيون وارد كند
از . ريزي كرد اما پس از به ثبت رسيدن تاالبي در كنوانسيون رامسر، بايد براي حفظ، احيا و توسعه آن برنامه

ها براي حفظ و نگهداري تاالب انزلي طرحي  ا همياري ژاپنيجمله اقدامات ما آن بوده است كه در اين مدت ب
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در اين طرح برآن است تا با آموزش عموم مردم از محيط زيست اين تاالب حفاظت كنيم، از . ايم آماده كرده
   ... ساز به اين ناحيه جلوگيري كنيم و هاي مسأله ورود فاضالب

تاالب به دليل مشكالت  7متأسفانه در «: افزايد مي داند و وي در پايان اقدامات اينچنيني را كافي نمي
   «.محيطي اشكاالتي پديد آمده است كه بايد براي رفع آنها اقدام شود زيست

هاي جهان در شهر رامسر در حالي  وچهارمين سالروز امضاي كنوانسيون حفاظت از تاالب چند وقت پيش سي
ست، همچنين تاالب شادگان با تبديل شدن به فجايع زيست برگزار شد كه تاالب هورالعظيم در آستانه نابودي ا

در شرايط «: گويد مصطفي بهبهاني مي. هاي آمازون و درياچه مارال فاصله چنداني ندارد محيطي نظير جنگل
توان درباره حل  مان، نمي اي مسائل مرزي به دليل عدم ثبات عراق كشور همسايه فعلي به سبب وجود پاره

دهند با ثبات  مسؤوالن اجرايي نيز ترجيح مي. ريزي كرد طور كامل برنامه ب هورالعظيم بهمشكالت اخير تاال
   «.باره به نتيجه مطلوبي دسترسي يابند عراق و پاكسازي هور در اين

جانوران موجود در منطقه » :افزايد كند و مي محيطي تاالب شادگان اشاره مي وي در ادامه نيز به مسائل زيست
از مشكالت مربوط به شوري اراضي باال دست تاالب و زمين شويي اراضي كشاورزي به منظور  تاالب شادگان

دانيم كه توقف زمين شويي الزامي است و ادامه آن با شرايط فعلي به  ما مي. برند احداث مزارع نيشكر رنج مي
محيطي  غيير شرايط زيستباره منجر به ت انديشي صحيح در اين بايد توجه داشت عدم چاره. زيان كشورمان است
   «اين ناحيه خواهد شد

هاي  رسد كه ما از قوانين موجود در كنوانسيون رامسر فقط به ثبت تاالب باتوجه به گفته اين مسؤول به نظر مي
وسومين تاالب در اين  چرا كه از بزرگترين افتخاراتمان ثبت بيست .كشورمان در اين كنوانسيون متعهديم

محيطي در معاهده  ها و مناطق حفاظت شده زيست ايم هدف از ثبت تاالب ا فراموش كردهگوي. كنوانسيون است
المللي رامسر، حفاظت، نگهداري و بهره برداري صحيح از مناطقي است كه نه تنها براي ايران بلكه كل دنيا  بين

   .هاي ويژه هستند داراي ارزش
همه دنيا مسؤوليم و يك لحظه غفلت حتماً يك عمر شايد بايد به مسؤوالن يادآوري كرد اين بار در برابر 

  .آورد بار مي پشيماني به
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 ها روز جهاني تاالب
  يژن روحانيب

ميالدي برابر با  1971در چنين روزي در سال . هاست ماه روز جهاني تاالب دوم فوريه برابر با سيزدهم بهمن
ها به تصويب رسيد كه به  حفاظت از تاالباي جهاني براي  خورشيدي و در شهر رامسر ايران، معاهده 1349
 .ي رامسر مشهور شد معاهده

رامسر از كشورهاي عضو   معاهده. ها نامگذاري شده است ساله اين روز به نام روز جهاني تاالب پس از آن همه 
نين براي همچ. هاي خود آماده كنند برداري مناسب از تاالب هاي الزم را براي حفاظت و بهره خواهد تا زمينه مي

هايي كه اهميت جهاني دارند، اين معاهده فهرستي را در نظر گرفته است كه كشورهاي  حفاظت بهتر از تاالب
المللي براي  هاي بين هاي ارزشمند خود را در آن ثبت كنند و به اين ترتيب راه براي همكاري عضو بتوانند تاالب

 .ها فراهم شود مديريت و حفاظت بهتر از آن

ها در برقراري تعادل در چرخه حيات باعث شده است تا روز   ها در حفظ تنوع زيستي و نقش آن اهميت تاالب 
هاي آبي به  اين اكوسيستم. هاي خود بيفتند الببه روز كشورهاي بيشتري به فكر حفظ، نجات و يا زنده كردن تا

تواند  ها مي  ها دارند و نابودي آن جز تامين تنوع زيستي كاركردهاي مهم اقتصادي و اجتماعي نيز براي انسان
ها در حفظ و پايداري   طور مستقيم بر جوامع محلي تاثيرات منفي بگذارد، اما فراتر از آن بسياري از تاالب به

  .انجامد ها به تغييرات ناخواسته بسيار در اقليم و آب و هواي منطقه مي يمي نيز موثرند و از بين رفتن آنشرايط اقل
   
كشور جهان عضو آن هستند و تعداد زيادي از  160اكنون پس از گذشت چهار دهه از انعقاد پيمان رامسر،  

جهاني رامسر تاكنون   سايت رسمي معاهده مطابق آمار. اند هاي خود را در فهرست اين معاهده ثبت كرده تاالب
. اند تاالب از ايران نيز در فهرست معاهده رامسر به ثبت رسيده 24. تاالب در اين فهرست ثبت شده است 1994
اميركاليه، تاالب انزلي، پارك ملي بوجاق، تاالب گاوخوني، درياچه اروميه، هامون  هايي مانند درياچه تاالب

ها هستند كه اكثرًا در  هامون صابري، درياچه پريشان و همچنين شادگان جزو اين تاالب پوزك، هامون هلمند و
هاي بعدي نيز چند تاالب از ايران به اين  اند، اما در سال در فهرست معاهده رامسر به ثبت رسيده 1975سال 

ب گميشان، خليج گواتر و كنار، از باران و سرخرود، تاال توان به فريدون فهرست اضافه شدند كه از آن ميان مي
  .هور باهو اشاره كرد
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هايي كه اهميت جهاني دارند اما فهرست ديگري به نام فهرست مونترو وجود دارد كه  در كنار فهرست تاالب 
ها در معرض تغييرات جدي  هايي از فهرست جهاني است كه اكنون به داليل مختلف اكوسيستم آن شامل تاالب

شوند عمدتاً  عواملي كه باعث اين مخاطرات مي. ها در خطر افتاده است حيات آن قرار دارد يا به اصطالح
  .و يا انواع تهديدات انساني ديگر آوري، آلودگي  عبارتند از روند توسعه فن

كشور يونان با داشتن هفت تاالب در فهرست مونترو در صدر كشورهايي قرار دارد كه بيشترين تعداد از  
رامسر، اكنون  مطابق آخرين اطالعات به روز شده توسط دبيرخانه معاهده. در خطر است شان هاي جهاني تاالب

بنابراين ايران . هاي در معرض خطر قرار دارند شش تاالب جهاني ايران نيز در فهرست مونترو يا فهرست تاالب
ز تاالب انزلي، هامون ها عبارتند ا اين تاالب. هاي در معرض خطر جهان را دارد پس از يونان، بيشترين تاالب

هاي شورگل،  نيريز، تاالب شادگان و مناطق اطراف آن و همچنين درياچه صابري و هامون هلمند، درياچه
نيز در  "آجيگل، آلماگل و االگل"ها  البته پيش از اين مجموعه تاالب. يادگارلو و دورگه در آذربايجان غربي

ن محيط زيست ايران توانست اين مجموعه را از فهرست هاي در خطر قرار داشتند كه سازما فهرست تاالب
  .مونترو خارج كند

ها عبارتند از تاالب انزلي،  اين تاالب. هاي در معرض خطر جهان را دارد ايران پس از يونان، بيشترين تاالب 
شورگل،  هاي نيريز، تاالب شادگان و مناطق اطراف آن و همچنين درياچه هامون صابري و هامون هلمند، درياچه
  .يادگارلو و دورگه در آذربايجان غربي

اند كه برخي از آنها منشاء طبيعي دارند و برخي ديگر به دليل  هاي ايران شده عوامل مختلفي باعث تهديد تاالب 
درپي و همچنين افزايش درجه حرارت هوا و به  هاي پي كمبود باران و خشكسالي. هاي انساني هستند  فعاليت

هاي ايران رو به خشكي روند، اما غير از  شدن تبخير سطحي باعث شده است تا بخشي از تاالب دنبال آن زياد
هاي ايران  ها را طي چند دهه اخير به تاالب تر بيشترين آسيب عوامل طبيعي عوامل انساني نيز با شدت هرچه تمام

  .اند وارد كرده
ها و  هاي غير مجاز در اطراف تاالب حفر چاهها،  سدسازي خارج از ظرفيت و كم كردن آب ورودي به تاالب 

هاي كشاورزي،  ها به زمين ها و تبديل آن هاي آب زيرزميني، خشك كردن اراضي تاالب كشيدن آب از سفره
هاي خانگي، صنعتي و  ها و همچنين ورود انواع آلودگي سازي در حريم تاالب احداث تاسيسات صنعتي يا جاده
  .ها شده است هاي آبي باعث برهم خوردن تعادل زيست محيطي بسياري از آن تمكشاورزي به درون اين اكوسيس
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هاي فوق، درياچه اروميه اكنون بخش مهمي از مساحت خود را از دست داده و با خطر جدي  در ميان تاالب 
اند خشك شدن اين درياچه بزرگ و  كارشناسان محيط زيست هشدار داده. رو است خشك شدن و نابودي روبه

  .ناپذير براي منطقه اطراف آن به همراه داشته باشد تواند عواقب زيست محيطي جبران ديل شدن آن به بيابان ميتب
ها منشا انساني  بوم و اكوسيستم تاالب انزلي در شمال ايران نيز توسط عوامل مختلفي كه اكثر آن همچنين زيست 

ش ميزان فلزات سنگين مانند سرب در آب و رسوبات برخي از اين عوامل عبارتند از افزاي. شود دارد تهديد مي
هاي ديگر، انتقال آب تاالب به باالدست آن براي آبياري  ها و آالينده تاالب به دليل ورود انواع فاضالب

ها و  رويه آبزيان و پرندگان ساكن در تاالب، ورود زباله از طريق رودخانه هاي كشاورزي، صيد و شكار بي  زمين
ردشگر خارج از ظرفيت تاالب بدون در نظر گرفتن مالحظات زيست محيطي همگي باعث همچنين حجم گ

  .هاي در خطر جهان قرار بگيرد  ترين مناطق زيست محيطي ايران در فهرست تاالب شده است تا نام يكي از مهم
ار هكتار از چاه غير مجاز در چهارهز 400تا  300مسئوالن سازمان حفاظت محيط زيست ايران، بين   به گفته 

هاي آب زيرزميني  هاي اطراف درياچه پريشان حفر شده كه باعث برهم خوردن تعادل اين تاالب و سفره زمين
اي از تاالب پريشان خشك شده و اين تاالب مهم در يك  اكنون بخش عمده. در منطقه اطراف آن شده است

. شك اين درياچه در حال سوختن استگذشته تاكنون بستر خ  اتفاق نادر دچار خودسوزي شده و از هفته
هايي از درياچه پريشان، گاز متان محبوس در  گويند به دليل خشك شدن بخش كارشناسان محيط زيست مي

  .بستر آن اكنون در معرض هوا قرار گرفته و در حال سوختن است
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  كنوانسيون رامسر و قوانين حفظ تاالب ها 
 نبرگرفته از سايت بيابانهاي ايرا

هاي خاص حيوانات از جمله پرندگان آبزي همچنين  عنوان محل رشد نباتات بومي، زيستگاه گونه ها به تاالب
ها  هاي اقتصادي، فرهنگي، علمي و تفريحي منابع پرانرژي هستند كه حفاظت و حراست آن دارابودن پتانسيل

 .اي دارد اهميت ويژه

گروهي از ) ميالدي 1971 فوريه  2 (شمسي  1349 بهمن سال  13 ه تاالب با ارزش است ك 40 ايران داراي بيش از 
اين . وگو كنند ها با هم گفت كارشناسان و متخصصان دور هم جمع شدند تا درباره نحوه نگهداري اين تاالب

ريزي كرد كه به نام محل برگزاري آن يعني شهر رامسر كنوانسيون رامسر ناميده  المللي را پي همايش، طرح بين
 .دش

 1972 ژانويه 12 (شمسي  1351 تيرماه  21 كنوانسيون رامسر مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده است كه از تاريخ 
از طرف نماينده ايران در  (1972 اوت  26 ( 1351 شهريور  4 براي امضاي دول مفتوح بوده و در تاريخ ) ميالدي

 .شود اد به آن داده ميپاريس به امضا رسيده است و تصويب و اجازه تسليم اسن

قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن كنوانسيون ضميمه پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ دوشنبه هجده 
 . شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد 1352 اسفندماه  28 شنبه  فروردين پنجاه و دو در جلسه روز سه

المللي،  هاي مهم بين الحي كنوانسيون مربوط به تاالبقانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به پروتكل اص
مجلس  1364 خردادماه  14 شنبه  كه در جلسه سه) كنوانسيون رامسر(هاي زيستگاه پرندگان آبزي  ويژه تاالب به 

مورخ  2334 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره  64 خرداد  25 شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
 . شود وزيري واصل گرديده است كه جهت اجرا به پيوست ابالغ مي رياست جمهوري به نخست 64 داد خر 28 

هاي طبيعي يا مصنوعي اعم از  زارها، آب ها، لجن ها، باتالق ها شامل مرداب از لحاظ كنوانسيون حاضر، تاالب
 .شود اري يافت ميهاي شيرين، تلخ يا شور در آن به صورت راكد يا ج دائمي يا موقت است كه آب

هاي  هاي حائز اهميت سرزمين خود را تعيين نمايند، نقشه هاي معاهده در اين كنوانسيون موظفند كه تاالب طرف
برداري صحيح از آنها را در سرزمين  ها را به نحوي تنظيم و اجرا كنند كه حفظ و حراست و بهره اصالحي تاالب

هاي مربوطه را  كوشش كنند تعداد پرندگان آبزي در تاالبخود تسهيل نمايند، با اعمال مديريت صحيح 
 .ها فراهم كنند ها و پرندگان آبزي در منطقه تاالب افزايش دهند، تسهيالت الزم براي حفاظت تاالب
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زيست است كه مسؤوليت نظارت و اجراي   نماينده و سازمان مرجع كنوانسيون رامسر در ايران، سازمان محيط
اي با نام كميته ملي كنوانسيون رامسر  سازمان محيط زيست نيز براي پيشرفت كار، كميته .آن را برعهده دارد

و دو نماينده ... هاي وزارت علوم، وزارت نفت، وزارت امورخارجه، وزارت جهاد كشاورزي،  باحضور نماينده
 .ابطه هستندهاي غير دولتي تشكيل داده است كه برترين گروه هاي تصميم گيرنده در اين ر از سازمان

هاي خاص حيوانات از جمله پرندگان آبزي همچنين  عنوان محل رشد نباتات بومي، زيستگاه گونه ها به تاالب 
ها  هاي اقتصادي، فرهنگي، علمي و تفريحي منابع پرانرژي هستند كه حفاظت و حراست آن دارابودن پتانسيل

 .اي دارد اهميت ويژه

گروهي از ) ميالدي 1971 فوريه  2 (شمسي  1349 بهمن سال  13 ارزش است كه تاالب با  40 ايران داراي بيش از 
اين . وگو كنند ها با هم گفت كارشناسان و متخصصان دور هم جمع شدند تا درباره نحوه نگهداري اين تاالب

ر ناميده ريزي كرد كه به نام محل برگزاري آن يعني شهر رامسر كنوانسيون رامس المللي را پي همايش، طرح بين
 .شد

 1972 ژانويه 12 (شمسي  1351 تيرماه  21 كنوانسيون رامسر مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده است كه از تاريخ 
از طرف نماينده ايران در  (1972 اوت  26 ( 1351 شهريور  4 براي امضاي دول مفتوح بوده و در تاريخ ) ميالدي

 .شود تسليم اسناد به آن داده مي پاريس به امضا رسيده است و تصويب و اجازه

قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن كنوانسيون ضميمه پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ دوشنبه هجده 
 . شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد 1352 اسفندماه  28 شنبه  فروردين پنجاه و دو در جلسه روز سه

المللي،  هاي مهم بين پروتكل اصالحي كنوانسيون مربوط به تاالب قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به
مجلس  1364 خردادماه  14 شنبه  كه در جلسه سه) كنوانسيون رامسر(هاي زيستگاه پرندگان آبزي  ويژه تاالب به 

ورخ م 2334 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره  64 خرداد  25 شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
 . شود وزيري واصل گرديده است كه جهت اجرا به پيوست ابالغ مي رياست جمهوري به نخست 64 خرداد  28 

هاي طبيعي يا مصنوعي اعم از  زارها، آب ها، لجن ها، باتالق ها شامل مرداب از لحاظ كنوانسيون حاضر، تاالب
 .شود راكد يا جاري يافت مي هاي شيرين، تلخ يا شور در آن به صورت دائمي يا موقت است كه آب

هاي  هاي حائز اهميت سرزمين خود را تعيين نمايند، نقشه هاي معاهده در اين كنوانسيون موظفند كه تاالب طرف
برداري صحيح از آنها را در سرزمين  ها را به نحوي تنظيم و اجرا كنند كه حفظ و حراست و بهره اصالحي تاالب
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هاي مربوطه را  يريت صحيح كوشش كنند تعداد پرندگان آبزي در تاالبخود تسهيل نمايند، با اعمال مد
 .ها فراهم كنند ها و پرندگان آبزي در منطقه تاالب افزايش دهند، تسهيالت الزم براي حفاظت تاالب

زيست است كه مسؤوليت نظارت و اجراي   نماينده و سازمان مرجع كنوانسيون رامسر در ايران، سازمان محيط
اي با نام كميته ملي كنوانسيون رامسر  سازمان محيط زيست نيز براي پيشرفت كار، كميته .عهده داردآن را بر

و دو نماينده ... هاي وزارت علوم، وزارت نفت، وزارت امورخارجه، وزارت جهاد كشاورزي،  باحضور نماينده
 .ه در اين رابطه هستندهاي غير دولتي تشكيل داده است كه برترين گروه هاي تصميم گيرند از سازمان
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  كنوانسيون رامسر و تاالبهاي ايران
  برگرفته از وبالگ تاالبهاي ايران

بويژه (كنوانسيون رامسر توافق بين المللي است كه براساس آن، كشورهاي عضو بر روي تاالبهاي مهم جهان
. كنندرده و از آنها حمايت ميمطالعه، تحقيق ك) زيستگاههاي پرندگان آبزي و كنار آبزي نحوه حفاظت از آنها

باشد كه به مي ) International importance wetlands as waterfowl habitate (Ramsar 1971نام آن 
اين كنوانسيون نام خود را از شهر رامسر . ناميده مي شود) Ramsar convention(اختصار كنوانسيون رامسر

عوت ايران، به منظور مطالعه تاالبها تشكيل و بنام آن شهر نيز بنا به د 1349بهمن ماه  13گرفته است و در 
اين كنوانسيون با انگيزه مشاركت بين المللي و همكاري همه جانبه در مطالعه، بررسي، . نامگذاري گرديد
وري عقاليي از تاالبهاي مهم و بخصوص تاالبهايي كه اهميت حياتي براي پرندگان آبزي و كنار حفاظت و بهره

سال فعاليت توانسته است تحقيقات و مطالعات را از  26دارند، منعقد شده و در طول ) بومي و مهاجر( آبزي
  .پرندگان به كليه گياهان و جانوران تاالبي گسترش دهد

ميالدي آغاز گرديد و از آن زمان  1975برابر با  1353فعاليت هاي جدي واساسي كنوانسيون رامسر از سال      
كشور از سراسر دنيا عضو  160بسياري به عضويت كنوانسيون در آمده اند و در حال حاضر  به بعد كشورهاي

ميليون هكتار در اختيار كنوانسيون قرار داده و به  190تاالب را با مساحت حدود  1950آن بوده و 
 21ه از تاريخ ماده است ك 12كنوانسيون رامسر مشتمل بر يك مقدمه و . اندبه ثبت رسانده   Ramsar siteعنوان
ايران آنرا امضاء  1351شهريور ماه  4تاكنون براي امضاء دول جهان مفتوح بوده و در ) 1972ژوئيه (1351تيرماه 

برابر  1353آذر ماه  30، اين كنوانسيون از تاريخ 1349نموده و پس از امضاء اعضاء شركت كننده در اجالس 
 102آن را طبق اصل ) يونسكو(ز آن سازمان نگهدارنده اسناد الزماالجرا شده است و پس ا 1975دسامبر  21با 

ابتدا كنوانسيون رامسر زير نظر مؤسسه اتحاديه بين المللي حفاظت از . منشور سازمان ملل متحد به ثبت رسانيد
اداره .) I.W.R.B(و مؤسسه تحقيقات بين المللي پرندگان آبزي و كنار آبزي.) I.U.C.N(طبيعت و منابع طبيعي

شد ولي به لحاظ كثرت تاالبهاي مهم بين المللي و افزايش كشورهاي عضو و گسترش فعاليت هاي  مي
ميالدي اعضاء در كانادا تصويب نمودند كه كنوانسيون بصورت  1987برابر با  1366كنوانسيون، در اجالس 

يكبار انجام گيرد و اين مستقل و با بودجه مستقل اداره گردد و برگزاري اجالس ها نيز بطور منظم هر سه سال 
  .روال تاكنون ادامه پيدا كرده است
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  :تاريخچه كنوانسيون رامسر  -
، دفتر )IUCN(بحث براي جلوگيري از تخريب تاالب ها در اروپا سبب شد تا اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت 

برنامه هايي )  ICBP(انو شوراي بين المللي براي حفاظت از پرندگ) IWRB(بين المللي پژوهش پرندگان آبزي
را براي افزايش سطح آگاهي در مورد اهميت تاالب ها براي بشر و براي مشاركت درحفاظت آنها تهيه نمايند، 

  .ناميده شد   MARكه اين برنامه پروژه 
ها را بررسي كرده و فهرستي از يك كنفرانس بين المللي در فرانسه مشكالت حفاظت از تاالب 1962در سال 

پيشنهاد كرد تا اساسي براي حفاظت بين المللي از تاالب ها فراهم   marlistاي مهم بين المللي را به عنوان تاالبه
براي حفاظت از پرندگان وحشي و مروري بر وضعيت تاالب ) IWRB( نشست هايي توسط  1966در سال . كند

المللي در لنينگراد در رابطه با كنفرانس بين  1968هاي كشورهاي مختلف برگزار شد و به دنبال آن در سال 
حفاظت پرندگان آبزي و زيستگاههاي آنها تشكيل شد كه در آن ايجاد يك كنوانسيون در حفاظت از تاالب 

در رابطه با  1970و  1969در سال هاي   IWRBهايي كه بعد از نشست. هاي بين المللي پيشنهاد گرديد
متن نهايي كنوانسيون در شهر رامسر نوشته شد ) 1349(1971سال  كنوانسيون فوق انجام داد، سرانجام در ژانويه

  .هاي مهم بين المللي يا كنوانسيون رامسر شكل گرفتتاالب    و در واقع كنوانسيون
  .جنبه قانوني يافت 1975ترين معاهده حفاظت در جهان است كه در سال بنابراين كنوانسيون رامسر قديمي

  :اهداف كنوانسيون رامسر -
اصلي كنوانسيون رامسر تحقيق و حفاظت، و ممانعت از روند خشك شدن تاالبها با تأكيد بر حمايت آنها  هدف
باشد، و در جلوگيري از تجاوز، تعدي و تخريب تاالبها وري معقول در طوالني مدت از منابع تاالبي ميو بهره
اسي تاالبها و توجه به ارزشهاي شندر شناخت اساسي و بنيادي بوم. دهدهاي چشمگيري انجام ميفعاليت

اقتصادي، فرهنگي، علمي و توريستي تاالبها و ارتقاء قابليت احياء و بازسازي آنها تالشهاي فراواني انجام مي 
براي مطالعه بوم شناسي تاالبهاي مهم بين المللي و يا براي معرفي تاالب به كنوانسيون رامسر حمايت مالي . دهد
  .كندمي
  :انسيون رامسرايران و كنو -

شهريور ماه  4ايران كشوري است كه افتخار بنيانگذاري اين كنوانسيون مهم علمي بين المللي را دارد كه در 
كنوانسيون رامسر را رسماً امضاء نموده و تصويب و اجازه تسليم اسناد الحاقي در جلسه روز سه شنبه  1351

به تأييد شوراي نگهبان رسيده و در تاريخ  25/3/1364مجلس شوراي اسالمي و در تاريخ  14/3/1364
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. از طريق رياست جمهوري به نخست وزيري وقت وسازمان حفاظت محيط زيست رسيده است 28/3/1364
ماده و يك ضميمه است در جلسه روز سه  7همچنين ماده واحده پروتكل اصالحي كنوانسيون كه مشتمل بر 

به عنوان عضو علي  1987تاكنون ايران يك بار در سال . ده استبه تأييد شوراي نگهبان رسي 14/3/1364شنبه 
در حال حاضر نيز . به عنوان عضو اصلي كميته دائمي كنوانسيون انتخاب شد 2008تا  2002البدل و مجدداً از 

  .مركز منطقه اي كنوانسيون رامسر براي غرب و مركز آسيا در ايران داير مي باشد
   

  انها در اير وضعيت كلي تاالب
در شمال و جنوب كشور، . هاست كشور ما با توجه به شرايط ويژه و تقريباً استثنايي در جهان، داراي انواع تاالب

هاي مختلف ساحلي، با آب شيرين همچون تاالب انزلي، به شكل خليج مانند، همچون تاالب ميانكاله،  تاالب
هاي دهانه گز و مند  لي كشندي همچون تاالبهاي ساح هاي شور ساحلي همچون تاالب شادگان، باتالق باتالق
هاي داخلي نيز، تنوع  از نظر تاالب. شوند هاي مانگرو، همچون تاالب حرا در خورخوران قشم مشاهده مي تاالب

كوه  هاي تاروهوير در ارتفاعات دماوند و درياچه گهر در ارتفاعات اشتران تاالب. بسيار زيادي وجود دارد
تاالب اروميه با شوري بسيار زياد خود وفون ويژه . باالتر از سطح درياي آزاد قرار دارند لرستان، چند هزار متر

هاي هامون با آب شيرين، وسعت بسيار زياد وعمق كم در سيستان،  يعني آرتميا در منطقه آذربايجان، تاالب
هاي  زاد، درياچهتر از سطح درياي آ هاي آب شور تشكيل شده در درياي اترك و با ارتفاع پايين تاالب

مانده از درياي قديمي  هاي باقي هاي ارژن و پريشان، درياچه كارستيك ناشي از انحالل آهك همچون تاالب
هاي مرطوب و نمكي همچون كوير نمك و كوير سيرجان،  تتيس همچون حوض سلطان قم و باالخره، كفه

  .اند گذاشتههاي جهان را به نمايش  هاي بسيار زيبا و متنوعي از تاالب جنبه
اند و مساحت آنها در مجموع  درصد سطح كره زمين را فرا گرفته 6نظير آبي،  هاي بي سازگان ها، اين بوم تاالب

ميليون هكتار از آنها در كنوانسيون رامسر ثبت شده و سهم ايران  190ميليون هكتار است كه حدود  885بالغ بر 
 5/1(از آنها  5/3از لحاظ مساحت حدود . ميليون هكتار است 5/2  با مساحتي در حدود   تاالب 250از اين ميان 
المللي  هاي مهم بين به ثبت رسيده و به عنوان تاالب  عنوان تاالب 24در كنوانسيون رامسر تحت ) ميليون هكتار
شده در ايران واقع ) درصد 3/0(هاي جهان اگرچه از لحاظ مساحت تنها مقدار ناچيزي از تاالب. شوند شناخته مي

هاي  هاي ايران داراي ويژگي وليكن به خاطر شرايط خاص اقليمي و موقعيت جغرافيايي هر يك از تاالب  است،
  .منحصر به فردي هستند كه شايد نظير آن را كمتر جايي از جهان بتوان مشاهده كرد
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لين كشورهايي است محيطي دارد و از او با وجود آن كه كشور ايران سابقه طوالني در اهتمام به مسايل زيست
باشد و از پيشگامان و بنيانگذاران كنوانسيون مهم  شده مي كه داراي قوانين حفاظت از طبيعت و مناطق حفاظت

وحش و پرندگان حيات    ولي اطالعات كامل و جامعي از وضعيت پوشش گياهي، تنوع زيستي،  رامسر است،
هاي  هاي واقعي و توانايي به كمك آن بتوان ارزش هاي آن در گذشته و حال در دسترس نيست تا آبزي تاالب

هاي هر  اين در حالي است كه تاالب. زيستي نهفته آنها را درك، و از روند تخريب و احياي آنها آگاه شد
همچنين بر . باشند اي برخوردار مي العاده كشور از لحاظ تنوع زيستي به عنوان زيستگاه پرندگان از اهميت فوق

بياباني فراگرافته است كه خود بر  از سطح كل كشور پهناور ايران را مناطق بياباني و نيمه% 28د اساس آمار موجو
  .افزايد هاي آبي به مقدار قابل توجهي مي نقش و ارزش حياتي اين زيستگاه

گونه پرنده مهاجر و  140هاي ايران در جنوب غربي آسيا و جنوب نيمكره شمالي محل زيست بيش از  تاالب
اين امر به دليل دارا بودن مواد غذايي فراوان، امنيت، . دهد از پرندگان ايران را تشكيل مي%  30هستند كه بومي 

آوري كنند  هاي ايران جوجه  گونه پرنده در تاالب 63پناهگاه و شرايط آب و هوايي مناسب است كه سبب شده 
اضر حدود يك تا دو ميليون پرنده آبزي و در حال ح. گونه فصل زمستان و پاييز را در آنها سپري كنند 77و 

گونه پرنده در خطر انقراضي كه در  20همچنين از . كنند گذراني مي هاي ايران زمستان  كنار آبزي در تاالب
  . برند هاي ايران به سر مي  گونه آبزي بوده و در تاالب 6كنند،  ايران زندگي مي

المللي ايران، ثبت  هاي بين هاي ايران، وضعيت تاالب هاي موجود از وضعيت تاالب بر اساس آخرين گزارش
  :شود گانه اصلي آبريز ايران به صورت ذيل خالصه مي  هاي دوازده شده در كنوانسيون رامسر، در برخي از حوضه

  حوضه آبخيز درياي خزر -
نوانسيون هكتار از آن در دفتر ك 9450هكتار است كه  119106هاي موجود در اين حوضه  مساحت كل تاالب

يعني درياچه سبالن، با مساحتي در حدود   ترين حوضه آبگير كشور، همچنين مرتفع. رامسر به ثبت رسيده است
  .متر از سطح دريا، در اين حوضه قرار دارد 4827چهار هكتار و ارتفاع 

  حوضه آبخيز خليج فارس و درياي عمان -
المللي  هاي بين  هكتار آن جزو تاالب 609540كه  هكتار است 1274900آبگير تاالبي اين حوضه  36سطح كل 

  .است
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  حوضه آبخيز درياچه اروميه           -
هكتار آن در دفتر كنوانسيون رامسر به ثبت رسيده  485000هاي اين حوضه   هكتار از تاالب 533555از مجموع 

  .است
  حوضه آبخيز اصفهان و گاوخوني -

در اين . كيلومتر مربع است 99280باشد و مساحت كل آن در حدود  هاي مسدود مياني مي اين حوضه از حوضه
كيلومتر مربع، كوير نمك سيرجان  340كيلومتر مربع، كوير مروست با وسعت  132حوضه كوير ابرقو با وسعت 

رود با درياچه پشت  كيلومتر مربع، سد مخزني زاينده 250كيلومتر مربع، كوير قطروئيد با وسعت  450با وسعت 
المللي  هاي بين هكتار جزو تاالب 47600كيلومتر مربع و تاالب گاوخوني كه با مساحتي حدود  48به وسعت سد 

  . آيد، قرار دارند و مهم كشور به شمار مي
  حوضه آبخيز نيريز و شيراز -

  . المللي است هكتار آن بين 114900اين حوضه،   هكتار تاالب 146670از جمع 
  نحوضه آبخيز درياچه هامو -

  . اين حوضه در كنوانسيون رامسر ثبت شده است  هكتار تاالب 808500هكتار از  60000بالغ بر 
  حوضه آبخيز درياچه نمك -

  . هكتار است كه تاالبي از اين حوضه در كنوانسيون رامسر ثبت نشده است 88400هاي آن  وسعت تاالب
 380000هكتار آن را پارك ملي، حدود  573000المللي ايران،  هاي بين هكتار تاالب 1409000از مجموع 

هكتار از آن را منطقه شكار  48520هكتار را منطقه حفاظت شده،  158350هكتار را پناهگاه حيات وحش، 
  .دهد هكتار را منطقه آزاد تشكيل مي 249130ممنوع و 
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  :بخش پنجم
 و دعاوي محيط زيست كنوانسيونها ،قوانين
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 كنوانسيون رامسر در مورد تاالب هامتن 

  .طرفهاي متعاهدباعلم به همبستگي انسان بامحيط زيست خود

باتوجه به فعل وانفعاالت اساسي اكولوژيك تاالب ها به عنوان تنظيم كننده رژيم آبها و به عنوان محل رشد 
  . نباتات بومي وزيستگاه حيوانات مخصوص باين مناطق باالخص پرندگان آبزي

اعتقادبه اينكه تاالبهاازنظراقتصادي وفرهنگي وعلمي وتفريحي منبع پرارزشي است كه انهدام آنهاجبران با
باتمايل به جلوگيري ازتجاوزتدريجي به اين تاالبهاوانهدام آنهادر زمان حاضرودرآينده باعلم به  ناپذيراست

ايندوبدين لحاظ بايدبعنوان يك اينكه پرندگان آبزي طي مهاجرتهاي فصلي ممكن است ازمرزكشورهاعبورنم
  .منبع بين المللي تلقي گردند

بااطمينان به اينكه حفظ وحراست تاالبهاونباتات وحيوانات آن ممكن است باتوام نمودن سياستهاي ملي واقع 
  .بينانه بااقدامات بين المللي هم آهنگ نامين گردد

  :نسبت به مقررات زيرتوافق نمودند

  -1ماده 

نوانسيون حاضرتاالبهاشامل مردابهاوباتالقهاولجن زارها ياآبهاي طبيعي يامصنوعي اعم ازدايمي ازلحاظ ك-1
ازآن جمله است آبهاي -تلخ ياشوردرآن بصورت راكدياجاري يافت شود-ياموقت است كه آبهاي شيرين 

  .درياكه عمق آنهادرپايين ترين نقطه جزرازشش مترتجاوزننمايد

  .رندگان آبزي پرندگاني هستندكه ازنظر اكولوژي باتاالبهاپيوستگي دارندازلحاظ كنوانسيون حاضرپ-2

  -2ماده 

هريك ازطرفهاي متعاهدمكلف است تاالبهاي حائزاهميت سرزمين خود راكه بايددرفهرست تاالبهاي مهم -1
اده ليست مزبوردردفتري كه بموجب م.درج شودتعيين نمايد)ناميده ميشود "فهرست "كه ذيال(بين المللي 

حدودهريك ازتاالبهابايدبطور دقيق مشخص گرديده ودرنقشه اي ترسيم .تاسيس ميشودنگهداري خواهدشد8
حدودمزبورممكن است شامل مناطق ساحلي وياكرانه هاي مجاورتاالبهاوجزيره هاوياقسمتهايي از آب .شود

ست باشدباالخص هنگاميكه اين درياكه درتاالبهامحاط بوده وعمق آنهادرپايين ترين نقطه جزر باالترازشش مترا
  . تاالبهاوجزيره هاويا آبهاي درياازنظرمحل ريست پرندگان آبزي حائزاهميت است

حيوان -گياه شناسي -تاالبهاييكه درفهرست درج خواهدشدبايدبراساس اهميت بين المللي آنهاازنظراكولوژي -2
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زيست پرندگان آبزي درتمام فصول  تاالبهاييكه براي.درياچه شناسي وآب شناسي انتخاب گردد-شناسي 
  .حائزاهميت است درآغازفهرست درج خواهدشد

درج يك تاالب درفهرست به حقوق محفوظه حاكميت طرف متعاهدي كه تاالب درسرزمين اوواقع شده -3
  . لطمه اي واردنخواهدساخت

-9طبق مقررات ماده -آن هريك ازطرفهاي متعاهدبهنگام امضاءوتوديع اسنادتصويب كنوانسيون ياالحاق به -4
  .تعيين خواهدكرد- الاقل يك تاالب راكه بايدنام آن درفهرست درج شود

طرفهاي متعاهدحق خواهندداشت تاالبهاي ديگري راكه درسرزمينشان واقع است به فهرست اضافه نموده -5
ت تاالبهايي را ياوطعت تاالبهاي مندرج درفهرست راافزايش دهندو يا بعلل فوري كه متضمن منافع ملي اس

طرفين دراسرع وقت ممكن اين .ازفهرست حذف نمايندوياوسعت تاالبهاي مندرج درفهرست رامحدود نمايند
به اومحول است 9تغييرات رابه اطالع سازمان يا دولتي كه مسئوليت وظايف دفتردائمي موضوع ماده 

  .خواهندرسانيد

ين المللي جهت حفظ وحراست ومراقبت وبهره هريك ازطرفهاي متعاهدمسئوليت هاي خودرادرزمينه ب-6
برداري صحيح ازپرندگاه آبزي مهاجر چه ازنظرتعيين تاالبهاي واقع درسرزمين خودكه بايددرفهرست درج 

  .شودوچه ازنظراعمال حق خودنسبت به تغييردادن مندرجات فهرست مورد توجه قرارخواهدداد

  -3ماده 

صالحي تاالبهابه نحوي تنظيم نموده وبمورداجراءگذارندكه حفظ طرفهاي متعاهدموظف هستندنقشه هاي ا-1
  .وحراست تاالبهاي مندرج درفهرست وحتي المقدوربهره برداري صحيح ازآنهارادرسرزمين خودتسهيل نمايد

هزيك ازطرفهاي متعاهدتدابيرالزم راجهت كسب اطالع دراسرع وقت ممكن ازتغييرات شرايط اكولوژي كه -2
نولوژيك آلودگي ياسايرتصرفات انساني درتاالبهاي واقع درسرزمين خودومندرج در فهرست براثرتحوالت تك

  .پديدآمده يادرشرف پديدآمدن ميباشدوياوقوع آن امكان پذير است اتخاذ خواهند نمود

ه اطالعات مربوط به اين نوع تعييرات بالفاصله دراختيارسازمان يا دولتي كه مسئول اموردفتردائمي مذكوردرماد
  . ميباشدقرارخواهد گرفت8

  -4ماده 

هريك ازطرفهاي متعاهدتسهيالت الزم جهت حفاظت تاالبهاوپرندگان آبزي راباايجادقرق هاي طبيعي -1
  .درمنطقه تاالبهااعم ازاينكه در فهرست درج شده ويانشده باشندفراهم وبنحومقتضي ازآنهانگهداري خواهدكرد
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رديكه منافع ملي اوفوراايجاب ميكندتاالبي راكه درفهرست درج شده هرگاه يكي ازطرفهاي متعاهددرموا-2
است حذف نمايدوياوسعت آنرا كاهش دهدمكلف است تاحدامكان كمبودحاصله دراين تاالبهاراجبران 

وباالخص قرق هاي طبيعي ديگري رابه ميزاني معادل بامحل زيست قبلي براي پرندگان آبزي وحمايت 
  .محل ديگرايجاد نمايدازآنهادرهمان منطقه يادر

طرفهاي متعاهدتحقيق ومبادله اطالعات ونشريات مربوط به تاالبها ونباتات وحيوانات بومي آنراتشويق -3
  .خواهندنمود

طرفهاي متعاهدبااعمال مديريت صحيح كوشش خواهندنمودتعداد پرندگان آبزي رادرتاالبهاي مربوطه -4
  .افزايش دهند

م جهت تربيت پرسنل ذيصالحيت بمنظورتحقيق درامورتاالبهاواداره وحفاظت طرفهاي متعاهدتدابيرالز-5
  .آنهااتخاذخواهندنمود

 -5ماده 

طرفهاي متعاهددرباره اجراي وظايف ناشي ازكنوانسيون حاضر باالخص درموردتاالبيكه درسرزمينهاي بيش 
سيم شده است با ازيكطرف متعاهدواقع است و يادرمورديكه يك حوضچه آب بين چندطرف متعاهدتق

درعين حال طرفهاي متعاهددرزمينه هم آهنگ نمودن وحمايت مجدانه ازسياست .يكديگرمشورت خواهندنمود
  .ومقررات فعلي وآتي خودمربوط به حفظ وحراست تاالبهاونباتات وحيوانات بومي آنهااهتمام خواهند نمود

  -6ماده 

حفظ وحراست تاالبهاوپرندگان آبزي تشكيل درمواردضروري طرفهاي متعاهدكنفرانسهايي درباره -1
  .خواهندداد

  : اين كنفرانسهاجنبه كشورتي داشته وباالخص درمواردذيل صالحيت خواهندداشت-2

  . بحث درموردنحوه اجراي كنوانسيون-الف 

  .بحث درمورد اضافات وتغييراتي كه بايددرفهرست منظورگردد-ب 

اجع به تغييرات وارده در شرايط اكولوژي تاالبهاي مندرج درفهرست ر3ماده 2بررسي اطالعاتي كه طبق بند-ج 
  . تسليم شده است

ارائه توصيه هاي عام ياخاص به طرفهاي متعاهددرموردحفاظت و اداره وبهره برداري صحيح ازتاالبهاونباتات -د
  .وحيوانات بومي آنها
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م گزارش وآماردرباره اموربين المللي ارائه درخواست به سازمانهاي بين المللي ذيصالحيت جهت تنظي-ه 
  .تاالبها

ازتوصيه هاي كنفرانسهادرباره -طرفهاي متعاهدترتيبي اتخاذخواهندنمودكه مسئولين اداره تاالبها درهرمقام -3
حفاظت وبهره برداري صحيح ازتاالبهاونباتات وحيوانات بومي آنهااطالع يافته وتوصيه هاي فوق 

  .الذكرراموردتوجه قراردهند

  -7ماده 

طرفهاي متعاهددرهياتهاي نمايندگي خودبراي شركت دراين كنفرانسها اشخاصي راانتخاب خواهندكردكه -1
ازنظرمعلومات وتجارب مكتسبه ضمن اشتغاالت علمي واداري ويااشتغاالت مربوطه ديگرمتخصص امورمربوط 

  .به تاالبهاياپرندگان آبزي باشند

توصيه هابااكثريت .كه دركنفرانسهاشركت ميكندحق يك راي خواهدداشت نماينده هريك ازطرفهاي متعاهد-2
ساده آراءراي دهندگان تصويب خواهدشدمشروط براينكه الاقل نصف نمايندگان طرفهاي متعاهددرراي گيري 

  .شركت نمايند

  -8ماده 

مفاداين كنوانسيون اتحاديه بين المللي براي حفظ وحراست طبيعت ومنابع طبيعي امور دفتردائمي رابموجب -1
وتازمانيكه يك سازمان ديگر يايك دولت بااكثريت دوسوم آراءكليه طرفهاي متعاهدبراي تصدي آن تعيين 

  . نشده است بعهده خواهدگرفت

  :اهم وظايف دفتردائمي عبارتست از-2

  .6اعطاء كمك براي دعوت وتشكيل كنفرانس موضوع ماده -الف 

درموردافزايش 2ماده 5ين المللي وكسب اطالعات ازطرفهاي متعاهدطبق بندتهيه فهرست تاالبهاي مهم ب-ب 
  . وتوسعه وحذف يامحدودكردن تاالبهاي مندرج درفهرست

ازطرفهاي متعاهددر موردهرنوع تغييرات شرايط اكولوژي -3ماده 2طبق بند-كسب اطالعات پيش بيني شده -ج 
  . تاالبهاي مندرج درفهرست

يه طرفهاي متعاهددرباره هرگونه تغييرات وارده درفهرست ويادرخصوصيات تاالبهاي ارائه اطالعات به كل-د
  . مندرج درآن واخذتدابيرالزم بمنظورطرح اين مسائل دركنفرانس آينده

ارائه توصيه هاي كنفرانسهابه طرف متعاهدذينفع درموردتغييرات وارده درفهرست ودرخصوصيات -ه 
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  . تاالبهامندرج درآن

  -9ماده 

  .كنوانسيون براي مدت نامحدودجهت امضاء مفتوح خواهدبود-1

هريك ازاعضاي سازمان ملل متحدوياهريك ازسازمانهاي تخصصي آن ياآژانس بين المللي نيروي اتمي -2
ويااعضائي كه به ديوان بين المللي دادگستري ملحق شده اندميتوانندبااحرازهريك ازشرايط ذيل طرف 

  :ع گردندمتعاهداين كنوانسيون واق

  . امضاي كنوانسيون بدون قيدتصويب-الف 

  .امضاي كنوانسيون باقيدتصويب وانجام اين قيد-ب

  . الحاق به كنوانسيون-ج

خوانده "نگهدارنده "تصويب ياالحاق ازطريق توديع اسنادتصويب ياالحاق نزدمديركل يونسكوكه ذيال-3
  .ميشودانجام خواهدشد

 -10ماده 

طرف متعاهدآن گرديدندالزم 9ماده 2پس ازاينكه هفت دولت طبق مقررات بند كنوانسيون چهارماه 
  .االجراءخواهدشد

سپس كنوانسيون نسبت به هريك ازطرفهاي متعاهدچهارماه پس از امضاي بدون شرط تصويب آن ياتوديع -2
  .اسنادتصويب ياالحاق الزم االجراء خواهدشد

  -11ماده 

  . ستمدت اعتباركنوانسيون نامحدودا-1

هريك ازطرفهاي متعاهدميتواندپنج سال پس ازتاريخي كه كنوانسيون نسبت به آن طرف متعاهدالزم -2
اين فسخ چهارماه پس از .االجراءشده است باتسليم اطالعيه اي به سازمان نگهدارنده كنوانسيون رافسخ نمايد

  .تاريخ وصول اطالعيه توسط سازمان نگهدارنده نافذخواهدبود

  -12ماده 

سازمان نگهدارنده دراسرع وقت ممكن اطالعات ذيل رابه كليه دولتهايي كه كنوانسيون راامضاءنموده يابه -1
  :آن ملحق شده انداعالم خواهدنمود

  . امضاي كنوانسيون-الف 
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  . توديع اسنادتصويب كنوانسيون-ب

  . توديع اسنادالحاق به كنوانسيون-ج

  . تاريخ الزم االجراءشدن كنوانسيون-د

  . اطالعيه هاي مربوط به فسخ كنوانسيون-ه

منشورسازمان ملل دردبيرخانه 102پس ازالزم االجراء شدن كنوانسيون سازمان نگهدارنده آنراطبق اصل -2
 .سازمان ملل به ثبت خواهدرسانيد

 

  طرف هاي متعاهد كنوانسيون رامسر به ترتيب الحاق
  
01 Australia 21/12/75 81 Lithuania 20/12/93 
02 Finland 21/12/75 82 Estonia 29/07/94 
03 Norway 21/12/75 83 Philippines 08/11/94 
04 Sweden 21/12/75 84 Turkey 13/11/94 
05 South Africa 21/12/75 85 Malaysia 10/03/95 
06 Iran, Islamic Republic of 21/12/75 86 Comoros 09/06/95 
07 Greece 21/12/75 87 The FYR of Macedonia 08/09/95 
08 Bulgaria 24/01/76 88 Paraguay 07/10/95 
09 United Kingdom 05/05/76 89 Togo 04/11/95 
10 Switzerland 16/05/76 90 Latvia 25/11/95 
11 Germany 26/06/76 91 Namibia 23/12/95 
12 Pakistan 23/11/76 92 Albania 29/03/96 
13 New Zealand 13/12/76 93 Congo, Democratic Rep. of 18/05/96 
14 Russian Federation 11/02/77 94 Cote d'Ivoire 27/06/96 
15 Italy 14/04/77 95 Gambia 16/01/97 
16 Jordan 10/05/77 96 Israel 12/03/97 
17 Serbia (succ. SFR/Yugoslavia) 27/04/92 97 Malawi 14/03/97 
18 Senegal 11/11/77 98 Botswana 09/04/97 
19 Denmark 02/01/78 99 Bahamas 07/06/97 
20 Poland 22/03/78 100 Georgia 07/06/97 
21 Iceland 02/04/78 101 Republic of Korea 28/07/97 
22 Hungary 11/08/79 102 Nicaragua 30/11/97 
23 Netherlands 23/09/80 103 Monaco 20/12/97 
24 Japan 17/10/80 104 Jamaica 07/02/98 
25 Morocco 20/10/80 105 Bahrain 27/02/98 
26 Portugal 24/03/81 106 Mongolia 08/04/98 
27 Tunisia 24/03/81 107 Syria 05/07/98 
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28 Canada 15/05/81 108 Luxembourg 15/08/98 
29 Chile 27/11/81 109 Belize 22/08/98 
30 India 01/02/82 110 Thailand 13/09/98 
31 Spain 04/09/82 111 Congo 18/10/98 
32 Mauritania 22/02/83 112 Colombia 18/10/98 
33 Austria 16/04/83 113 Madagascar 25/01/99 
34 Algeria 04/03/84 114 El Salvador 22/05/99 
35 Uruguay 22/09/84 115 Lebanon 16/08/99 
36 Ireland 15/03/85 116 Cambodia 23/10/99 
37 Suriname 22/11/85 117 Belarus (succeeded) 25/08/91 
38 Belgium 04/07/86 118 Sierra Leone 13/04/00 
39 Mexico 04/11/86 119 Benin 24/05/00 
40 France 01/12/86 120 United Republic of Tanzania 13/08/00 
41 USA 18/04/87 121 Libyan Arab Jamahiriya 05/08/00 
42 Gabon 30/04/87 122 Moldova 20/10/00 
43 Niger 30/08/87 123 Nigeria 02/02/01 
44 Mali 25/09/87 124 Cuba 12/08/01 
45 Nepal 17/04/88 125 Azerbaijan 21/09/01 
46 Ghana 22/06/88 126 Cyprus 11/11/01 
47 Uganda 04/07/88 127 Tajikistan 18/11/01 
48 Egypt 09/09/88 128 Mauritius 30/09/01 
49 Venezuela 23/11/88 129 Bosnia and Herzegovina (succeeded) 01/03/92 
50 Viet Nam 20/01/89 130 Uzbekistan 08/02/02 
51 Malta 30/01/89 131 Saint Lucia 19/06/02 
52 Guinea‐Bissau 14/05/90 132 Dominican Republic 15/09/02 
53 Kenya 05/10/90 133 Burundi 05/10/02 
54 Chad 13/10/90 134 Kyrgyz Republic 12/03/03 
55 Sri Lanka 15/10/90 135 Palau 18/02/03 
56 Guatemala 26/10/90 136 Djibouti 22/03/03 
57 Bolivia 27/10/90 137 Liberia 02/11/03 
58 Burkina Faso 27/10/90 138 Equatorial Guinea 02/10/03 
59 Panama 26/11/90 139 Lesotho 01/11/04 
60 Ecuador 07/01/91 140 Marshall Islands 13/11/04 
61 Croatia 25/06/91 141 Mozambique 03/12/04 
62 Slovenia 25/06/91 142 Samoa 06/02/05 
63 Romania 21/09/91 143 Myanmar 17/03/05 
64 Ukraine 01/12/91 144 Seychelles 22/03/05 
65 Liechtenstein 06/12/91 145 Sudan 07/05/05 
66 Zambia 28/12/91 146 Antigua and Barbuda 02/10/05 
67 Peru 30/03/92 147 Cape Verde 18/11/05 
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68 Costa Rica 27/04/92 148 Rwanda 01/04/06 
69 China 31/07/92 149 Central African Republic 05/04/06 
70 Indonesia 08/08/92 150 Barbados 12/04/06 
71 Argentina 04/09/92 151 Cameroon 20/07/06 
72 Bangladesh 21/09/92 152 Fiji 11/08/06 
73 Czech Republic 01/01/93 153 Sao Tome and Principe 21/12/06 
74 Slovakia 01/01/93 154 Kazakhstan 02/05/07 
75 Guinea 18/03/93 155 Montenegro (succeeded) 03/06/06 
76 Trinidad and Tobago 21/04/93 156 United Arab Emirates 29/12/07 
77 Papua New Guinea 16/07/93 157 Iraq 17/02/08 
78 Brazil 24/09/93 158 Yemen 08/02/08 
79 Honduras 23/10/93 159 Turkmenistan 03/07/09 
80 Armenia 06/11/93 160 Lao People's Democratic Republic 28/09/10 
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CONVENTION ON WETLANDS OF INTERNATIONAL 
IMPORTANCE ESPECIALLY AS WATERFOWL HABITAT  

( THE RAMSAR CONVENTION ON WETLANDS ) 
THE CONVENTION ON WETLANDS TEXT, AS AMENDED IN 1982 AND 1987  

Ramsar, Iran, 2.2.1971 as amended by the Protocol of 3.12.1982 and the 
Amendments of 28.5.1987 Certified copy  
Paris, 13 July 1994 Director, Office of International Standards and Legal Affairs 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)  

The Contracting Parties,  
RECOGNIZING the interdependence of Man and his environment;  
CONSIDERING the fundamental ecological functions of wetlands as regulators of water 
regimes and as habitats supporting a characteristic flora and fauna, especially waterfowl;  
BEING CONVINCED that wetlands constitute a resource of great economic, cultural, 
scientific, and recreational value, the loss of which would be irreparable;  
DESIRING to stem the progressive encroachment on and loss of wetlands now and in the 
future;  
RECOGNIZING that waterfowl in their seasonal migrations may transcend frontiers and so 
should be regarded as an international resource;  
BEING CONFIDENT that the conservation of wetlands and their flora and fauna can be 
ensured by combining far-sighted national policies with co-ordinated international action;  
Have agreed as follows:  
Article 1  
1. For the purpose of this Convention wetlands are areas of marsh, fen, peatland or water, 
whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, 
fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not 
exceed six metres.  
2. For the purpose of this Convention waterfowl are birds ecologically dependent on 
wetlands.  
 
Article 2  
1. Each Contracting Party shall designate suitable wetlands within its territory for inclusion in 
a List of Wetlands of International Importance, hereinafter referred to as "the List" which is 
maintained by the bureau established under Article 8. The boundaries of each wetland shall 
be precisely described and also delimited on a map and they may incorporate riparian and 
coastal zones adjacent to the wetlands, and islands or bodies of marine water deeper than six 
metres at low tide lying within the wetlands, especially where these have importance as 
waterfowl habitat.  
2. Wetlands should be selected for the List on account of their international significance in 
terms of ecology, botany, zoology, limnology or hydrology. In the first instance wetlands of 
international importance to waterfowl at any season should be included.  
3. The inclusion of a wetland in the List does not prejudice the exclusive sovereign rights of 
the Contracting Party in whose territory the wetland is situated.  
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4. Each Contracting Party shall designate at least one wetland to be included in the List when 
signing this Convention or when depositing its instrument of ratification or accession, as 
provided in Article 9.  
5. Any Contracting Party shall have the right to add to the List further wetlands situated 
within its territory, to extend the boundaries of those wetlands already included by it in the 
List, or, because of its urgent national interests, to delete or restrict the boundaries of 
wetlands already included by it in the List and shall, at the earliest possible time, inform the 
organization or government responsible for the continuing bureau duties specified in Article 8 
of any such changes.  
6. Each Contracting Party shall consider its international responsibilities for the conservation, 
management and wise use of migratory stocks of waterfowl, both when designating entries 
for the List and when exercising its right to change entries in the List relating to wetlands 
within its territory.  
 
Article 3  

1. The Contracting Parties shall formulate and implement their planning so as to 
promote the conservation of the wetlands included in the List, and as far as possible 
the wise use of wetlands in their territory.  
2. Each Contracting Party shall arrange to be informed at the earliest possible time if 
the ecological character of any wetland in its territory and included in the List has 
changed, is changing or is likely to change as the result of technological 
developments, pollution or other human interference. Information on such changes 
shall be passed without delay to the organization or government responsible for the 
continuing bureau duties specified in Article 8.  

 
Article 4  

1. Each Contracting Party shall promote the conservation of wetlands and waterfowl 
by establishing nature reserves on wetlands, whether they are included in the List or 
not, and provide adequately for their wardening.  
2. Where a Contracting Party in its urgent national interest, deletes or restricts the 
boundaries of a wetland included in the List, it should as far as possible compensate 
for any loss of wetland resources, and in particular it should create additional nature 
reserves for waterfowl and for the protection, either in the same area or elsewhere, of 
an adequate portion of the original habitat.  

 
3. The Contracting Parties shall encourage research and the exchange of data and publications 
regarding wetlands and their flora and fauna.  
4. The Contracting Parties shall endeavour through management to increase waterfowl 
populations on appropriate wetlands.  
5. The Contracting Parties shall promote the training of personnel competent in the fields of 
wetland research, management and wardening.  
 
Article 5  
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1. The Contracting Parties shall consult with each other about implementing obligations 
arising from the Convention especially in the case of a wetland extending over the territories 
of more than one Contracting Party or where a water system is shared by Contracting Parties. 
They shall at the same time endeavour to coordinate and support present and future policies 
and regulations concerning the conservation of wetlands and their flora and fauna.  
 
Article 6  
1. There shall be established a Conference of the Contracting Parties to review and promote 
the implementation of this Convention. The Bureau referred to in Article 8, paragraph 1, shall 
convene ordinary meetings of the Conference of the Contracting Parties at intervals of not 
more than three years, unless the Conference decides otherwise, and extraordinary meetings 
at the written requests of at least one third of the Contracting Parties. Each ordinary meeting 
of the Conference of the Contracting Parties shall determine the time and venue of the next 
ordinary meeting.  
2. The Conference of the Contracting Parties shall be competent:  
 a. to discuss the implementation of this Convention;  
 b. to discuss additions to and changes in the List;  
 c. to consider information regarding changes in the ecological character of wetlands 
included in the List provided in accordance with paragraph 2 of Article 3;  
 d. to make general or specific recommendations to the Contracting Parties regarding 
the conservation, management and wise use of wetlands and their flora and fauna;  
 e. to request relevant international bodies to prepare reports and statistics on matters 
which are essentially international in character affecting wetlands;  
 f. to adopt other recommendations, or resolutions, to promote the functioning of this 
Convention.  
3. The Contracting Parties shall ensure that those responsible at all levels for wetlands 
management shall be informed of, and take into consideration, recommendations of such 
Conferences concerning the conservation, management and wise use of wetlands and their 
flora and fauna.  
4. The Conference of the Contracting Parties shall adopt rules of procedure for each of its 
meetings.  
5. The Conference of the Contracting Parties shall establish and keep under review the 
financial regulations of this Convention. At each of its ordinary meetings, it shall adopt the 
budget for the next financial period by a two-third majority of Contracting Parties present and 
voting.  
 
6. Each Contracting Party shall contribute to the budget according to a scale of contributions 
adopted by unanimity of the Contracting Parties present and voting at a meeting of the 
ordinary Conference of the Contracting Parties.  
 
Article 7  
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1. The representatives of the Contracting Parties at such Conferences should include persons 
who are experts on wetlands or waterfowl by reason of knowledge and experience gained in 
scientific, administrative or other appropriate capacities.  
2. Each of the Contracting Parties represented at a Conference shall have one vote, 
recommendations, resolutions and decisions being adopted by a simple majority of the 
Contracting Parties present and voting, unless otherwise provided for in this Convention.  
 
Article 8  
1. The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources shall perform 
the continuing bureau duties under this Convention until such time as another organization or 
government is appointed by a majority of two-thirds of all Contracting Parties.  
2. The continuing bureau duties shall be, inter alia :  
 a. to assist in the convening and organizing of Conferences specified in Article 6;  
 b. to maintain the List of Wetlands of International Importance and to be informed by 
the Contracting Parties of any additions, extensions, deletions or restrictions concerning 
wetlands included in the List provided in accordance with paragraph 5 of Article 2;  
 c. to be informed by the Contracting Parties of any changes in the ecological character 
of wetlands included in the List provided in accordance with paragraph 2 of Article 3;  
 d. to forward notification of any alterations to the List, or changes in character of 
wetlands included therein, to all Contracting Parties and to arrange for these matters to be 
discussed at the next Conference;  
 e. to make known to the Contracting Party concerned, the recommendations of the 
Conferences in respect of such alterations to the List or of changes in the character of 
wetlands included therein.  
 
Article 9  
1. This Convention shall remain open for signature indefinitely.  
2. Any member of the United Nations or of one of the Specialized Agencies or of the 
International Atomic Energy Agency or Party to the Statute of the International Court of 
Justice may become a Party to this Convention by:  
 a. signature without reservation as to ratification;  
 b. signature subject to ratification followed by ratification;  
 c. accession.  
3. Ratification or accession shall be effected by the deposit of an instrument of ratification or 
accession with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization (hereinafter referred to as "the Depositary").  
 
Article 10  
1. This Convention shall enter into force four months after seven States have become Parties 
to this Convention in accordance with paragraph 2 of Article 9.  
2. Thereafter this Convention shall enter into force for each Contracting Party four months 
after the day of its signature without reservation as to ratification, or its deposit of an 
instrument of ratification or accession.  
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Article 10 bis  
1. This Convention may be amended at a meeting of the Contracting Parties convened for that 
purpose in accordance with this article.  
2. Proposals for amendment may be made by any Contracting Party.  
3. The text of any proposed amendment and the reasons for it shall be communicated to the 
organization or government performing the continuing bureau duties under the Convention 
(hereinafter referred to as "the Bureau") and shall promptly be communicated by the Bureau 
to all Contracting Parties. Any comments on the text by the Contracting Parties shall be 
communicated to the Bureau within three months of the date on which the amendments were 
communicated to the Contracting Parties by the Bureau. The Bureau shall, immediately after 
the last day for submission of comments, communicate to the Contracting Parties all 
comments submitted by that day.  
4. A meeting of Contracting Parties to consider an amendment communicated in accordance 
with paragraph 3 shall be convened by the Bureau upon the written request of one third of the 
Contracting Parties. The Bureau shall consult the Parties concerning the time and venue of 
the meeting.  
5. Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the Contracting Parties present 
and voting.  
6. An amendment adopted shall enter into force for the Contracting Parties which have 
accepted it on the first day of the fourth month following the date on which two thirds of the 
Contracting Parties have deposited an instrument of acceptance with the Depositary. For each 
Contracting Party which deposits an instrument of acceptance after the date on which two 
thirds of the Contracting Parties have deposited an instrument of acceptance, the amendment 
shall enter into force on the first day of the fourth month following the date of the deposit of 
its instrument of acceptance.  
 
Article 11  
1. This Convention shall continue in force for an indefinite period.  
2. Any Contracting Party may denounce this Convention after a period of five years from the 
date on which it entered into force for that party by giving written notice thereof to the 
Depositary. Denunciation shall take effect four months after the day on which notice thereof 
is received by the Depositary.  
 
Article 12  
1. The Depositary shall inform all States that have signed and acceded to this Convention as 
soon as possible of:  
 a. signatures to the Convention;  
 b. deposits of instruments of ratification of this Convention;  
 c. deposits of instruments of accession to this Convention;  
 d. the date of entry into force of this Convention;  
 
 e. notifications of denunciation of this Convention.  
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2. When this Convention has entered into force, the Depositary shall have it registered with 
the Secretariat of the United Nations in accordance with Article 102 of the Charter.  
 
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed 
this Convention.  
DONE at Ramsar this 2nd day of February 1971, in a single original in the English, French, 

German and Russian languages, all texts being equally authentic
* 

which shall be deposited 
with the Depositary which shall send true copies thereof to all Contracting Parties.  

* 
Pursuant to the Final Act of the Conference to conclude the Protocol, the Depositary 

provided the second Conference of the Contracting Parties with official versions of 
the Convention in the Arabic, Chinese and Spanish languages, prepared in 
consultation with interested Governments and with the assistance of the Bureau.  

Protocol to Amend the Convention on Wetlands of International Importance especially as 
Waterfowl Habitat, 1982  
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 قوانين برنامه چهارم توسعه در بخش محيط زيست 
  

 حفظ محيط زيست

  56ماده     
هماهنگى , ى كشوربردارى از تنوع زيست دولت موظف است، براى تسريع در اجراى برنامه عمل حفاظت و بهره 

بايست تا پايان برنامه چهارم به  شاخصهاى تنوع زيستى كشور مى. ربط ايجاد نمايد هاى ذى الزم را بين دستگاه
  .سطح استانداردهاى جهانى نزديك شود و وضعيت مناسب يابند

  59ماده     
ت و ساير ريزى كشور مكلف است، با همكارى سازمان حفاظت محيط زيس سازمان مديريت و برنامه

از هاى ناشى محيطى و هزينه هاى مرتبط، به منظور برآورد ارزشهاى اقتصادى منابع طبيعى و زيست دستگاه
نسبت به تنظيم , آلودگى و تخريب محيط زيست در فرايند توسعه و محاسبه آن در حسابهاى ملّى

تنوع , خاك، انرژى, آب, جنگل :هاى موارد داراى اولويت از قبيل هاى محاسبه ارزشها و هزينه دستورالعمل
ارزشها و . ربط به تصويب برساند محيطى در نقاط حساس اقدام، و در مراجع ذى هاى زيست  زيستى و آلودگى

اى در  هاى سرمايه سنجى طرحهاى تملك دارايى هايى كه دستورالعمل آنها به تصويب رسيده، در امكان هزينه
  .نظر گرفته خواهد شد

   60ماده 
ف است، به منظور تقويت و توانمندسازى ساختارهاى مرتبط با محيط زيست و منابع طبيعى، ساز و دولت موظ

كارهاى الزم را جهت گسترش آموزشهاى عمومى و تخصصى محيط زيست، در كليه واحدهاى آموزشى و 
ختارهاى گذارى در بخش محيط زيست و منابع طبيعى، ايجاد تقويت سا مراكز آموزش عالى، حمايت از سرمايه

 .هاى اثرگذار بر محيط زيست، تنظيم و برقرار نمايد محيطى، در دستگاه مناسب براى فعاليتهاى زيست

  61ماده     
  :دولت مكلف است، كه در طول برنامه چهارم اقدامهاى ذيل را به عمل آورد

خدماتى و , وليدىكليه واحدهاى ت. كننده را آغاز نمايد طرح خوداظهارى براى پايش منابع آلوده     :الف
گيرى  بردارى و اندازه زيربنايى بايد بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به نمونه

واحدهايى كه تكاليف اين بند . ها و تخريبهاى خود اقدام و نتيجه را به سازمان مذكور ارائه دهند آلودگى
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خواهند ” 3/2/1374رى از آلودگى هوا مصوبقانون نحوه جلوگي“) 30(را مراعات ننمايند، مشمول ماده 
  .بود
رويه مصرف سموم دفع آفات نباتى و كودهاى شيميايى، اتخاذ  به منظور جلوگيرى از افزايش بى  :ب

. روشى نمايد كه موجبات استفاده بيشتر از كود كمپوست و مبارزه بيولوژيك، به تدريج فراهم شود
ودهاى شيميايى و سموم دفع آفات نباتى از جهت تأثيرات فرموالسيون و مصرف ك, ساخت, ضوابط ورود

هاى جهاد كشاورزى، بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، سازمان  محيطى را توسط وزارتخانه  زيست
  .حفاظت محيط زيست، و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند

ها،  بخشدارى, ها ندهاى كشور و اتخاذ روشى كه با همكارى شهردارىارائه برنامه مديريت پسما  :ج
گيالن و گلستان اجرا شود، به طورى كه در پايان برنامه , ها در وهله اول در سه استان مازندران دهيارى
محيطى و بهداشتى  بازيافت و دفع كليه پسماندها با روشهاى فنى زيست, حمل و نقل, آورى جمع, چهارم

آورى و تصفيه فاضالب در  ها و تأسيسات جمع كليه شبكه, همچنين ضمن تأمين اعتبارات الزم. دانجام شو
گلستان و تهران و شهرهاى مراكز استانها را تكميل و , مازندران, دست اجراى استانهاى خوزستان، گيالن

  .به مرحله اجرا برساند بردارى رسانده و مطالعات ساير شهرها را انجام و با توجه به اولويت به مرحله بهره
  62ماده     

  :دولت مكلف است
, شيراز, مشهد, تبريز, اراك, اهواز, در طول برنامه چهارم، ميزان آلودگى هواى شهرهاى تهران     :الف

  . كرج و اصفهان را در حد استاندارد مصوب شوراى عالى حفاظت محيط زيست كاهش دهد
ريزى كشور  سازمان مديريت و برنامه, ازمان حفاظت محيط زيستنامه اجرايى اين بند، توسط س آيين      

درمان و آموزش پزشكى، راه و ترابرى و كشور تهيه و به , بهداشت, صنايع و معادن, هاى نفت و وزارتخانه
  .تصويب هيئت وزيران رسانده شود

ى فرسوده كشور از ها در طول برنامه چهارم، تمهيداتى اتخاذ كند كه كليه خودروها و موتورسيكلت  :ب
  .رده خارج شوند

  63ماده   
دولت موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم، به منظور ساماندهى و جلوگيرى از آلودگى و 

: طرح جامع ساماندهى سواحل كه متضمن اقدامهاى ضرورى همچون, تخريب سواحل، با اولويت درياى خزر
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محيطى و  ضوابط و استانداردهاى زيست, يريت يكپارچه سواحلاستقرار مد, تعيين و آزادسازى حريم
صيادى و آبزى پرورى، بازبينى و اصالح و تكميل قوانين و مقررات را همراه با تعيين مسئوليت , دريانوردى

  .اجرا و نظارت، تدوين نمايد, گذارى ربط در زمينه سياست هاى ذى دستگاه
و مؤسسات دولتى را به شكلى ساماندهى نمايد كه تا پايان برنامه  دولت موظف است كليه وزارتخانه ها -تبصره

   .انجام پذيرد (%100)متر حريم دريا صددرصد ) 60(چهارم، عقب نشينى شصت 
, سازمان حفاظت محيط زيست, ريزى كشور نامه اجرايى اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه آيين

هاى  نيرو و عندالزوم ساير دستگاه, راه و ترابرى, اد كشاورزىجه, كشور, هاى مسكن و شهرسازى وزارتخانه
 .ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد ذى

  64ماده     
  :سازمان حفاظت محيط زيست، مكلف است

هاى عمومى و دستيابى به توسعه پايدار به منظور حفظ محيط زيست و با  در راستاى ارتقاى آگاهى     :الف
دار از ابتداى برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى  وههاى اثرگذار و اولويتتأكيد بر گر

جمهورى اسالمى ايران،آيين نامه اجرايى مربوط را با پيشنهاد شوراى عالى حفاظت محيط زيست به 
هاى دولتى و صدا و سيماى جمهورى  رسانه, ربط هاى ذى كليه دستگاه. تصويب هيئت وزيران برساند

  .باشند هاى آموزشى بدون دريافت وجه موضوع اين ماده قانونى مى اسالمى ايران ملزم به اجراى برنامه
اى، ملّى و استانى تا پايان سال اول برنامه  محيطى كشور را در سطوح منطقه  نظام اطالعات زيست  :ب

ربط  هاى ذى دستگاه. م گرددمحيطى فراه رسانى و ارزيابى زيست چهارم ايجاد نمايد تا زمينه پايش، اطالع
  .اند، در تدوين و اجرايى نمودن اين نظام همكارى نمايند مكلف

  65ماده   
شناختى، به ويژه در الگوهاى توليد و مصرف و  دولت موظف است نسبت به تدوين اصول توسعه پايدار بوم

رعايت اصول و دستورالعملهاى هاى مرتبط موظف به  دستگاه. سازى مربوطه اقدام نمايد دستورالعملهاى بهينه
  .باشند هاى اجرايى خود مى مذكور در طرحها و برنامه

  66ماده   
اى  اند، جهت كاهش اعتبارات هزينه هاى اجرايى و مؤسسات و نهادهاى عمومى غير دولتى موظف كليه دستگاه

مديريت : ديريت سبز شاملبراى اجراى برنامه م, اعمال سياستهاى مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست, دولت
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در ساختمانها (كاهش مواد زائد جامد و بازيافت آنها , )شامل كاغذ(مواد اوليه و تجهيزات , آب, مصرف انرژى
ريزى  اى كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان مديريت و برنامه نامه ، طبق آيين)و وسايط نقليه

  .اقدام نمايند, به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيدربط تهيه و  هاى ذى كشور با همكارى دستگاه
  67ماده 

بومهاى حساس، به ويژه درياچه اروميه، تهيه و به مرحله  برنامه مديريت زيست بومى در زيست     :الف
ريزى كشور و  سازمان حفاظت محيط زيست با همكارى سازمان مديريت و برنامه. آيد اجرا در مى
نامه اجرايى اين ماده را تهيه و به تصويب هيئت وزيران  كشاورزى، آيين هاى نيرو و جهاد وزارتخانه

  .رسانند مى
زيستى، دولت مكلف است با همكارى مراجع  رويه و نابودى تنوع به منظور جلوگيرى از شكار بى  :ب
 ربط در نيروهاى مسلح جمهورى اسالمى ايران ترتيبى اتخاذ نمايد تا ضمن محدود كردن پروانه حمل ذى

هاى مذكور، تعداد سالحهاى شكارى را متناسب با  اسلحه شكارى و بازنگرى در ضوابط صدور پروانه
جمعيت قابل برداشت از حيات وحش به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست برساند و نسبت به جمع 

  .آورى سالحهاى غيرمجاز تا پايان برنامه چهارم اقدام نمايد
  68ماده     

بردارى  هاى بهره بازسازى ذخاير و رفع آلودگى و شيوه, احيا, است طرح حفاظتدولت موظف      :الف
پايدار از محيطهاى دريايى كشور، تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى 

  .جمهورى اسالمى ايران را تهيه و به مرحله اجرا گذارد
قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران براى ) 85(و ) 72(صول شود، با رعايت ا به دولت اجازه داده مى  :ب

وابسته به سازمان  "صندوق ملّى محيط زيست"هاى وارد به محيط زيست و تخريب آن،  تقليل آالينده
منابع مورد نياز صندوق ياد شده براى انجام فعاليتهاى مذكور از . حفاظت محيط زيست را تأسيس كند

اساسنامه صندوق ملّى محيط زيست . گردد داخلى و خارجى تأمين مى طريق كمكهاى بخش غير دولتى
مشتركاً توسط سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت امور اقتصادى و دارايى و سازمان مديريت و 

  .ريزى كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد برنامه
ايى و تثبيت مالكيت دولت بر وزارت جهاد كشاورزى موظف است، به منظور تعيين تكليف نه  :ج

تا پايان برنامه چهارم، نسبت به اتمام عمليات مميزى و تفكيك منابع ملّى و , هاى منابع ملّى و دولتى عرصه
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هاى  نقشه, سازمان ثبت اسناد و امالك كشور بايد تا صدور اسناد. دولتى از مستثنائات و اشخاص اقدام كند
  .نوان اسناد رسمى پذيرفته و آنها را مالك عمل قرار دهداراضى منابع ملّى و دولتى را به ع
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  قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست
 )1371/  8/ 24و اصالحيه  1353/  3/ 28مصوبه (  

  كه  مخربي  و هر اقدام  آلودگي نوع از هر  و ممانعت  و پيشگيري  زيست محيط   و بهبود و بهسازي  حفاظت-1ماده
 و  وحشي  جانوران  به  امور مربوط  كليه  شود، همچنين مي  زيست محيط   و تناسب  تعادل  نخورد  برهم  موجب
   . است  زيست محيط  حفاظت  سازمان  از وظائف  داخلي  آبهاي  آبزيان
  و داراي  جمهوري  رياست  به  شود وابسته مي  ناميده  سازمان  قانون  كهدر اين  زيست محيط   حفاظت  سازمان

   .كند مي  وظيفه  انجام  زيست محيط  حفاظت  نظر شورايعالي و زير  است  مالي  و استقالل  حقوقي  صيتشخ
خود   به  مربوط  و مقررات  قوانين  موجب  به  جنوب  شيالت  سهامي  و شركت  ايران  شيالت  سهامي  ـ شركت تبصره
   .خواهند كرد  عمل
   :عبارتند از  آن  و اعضاي  جمهور است  با رئيس  زيست يط مح  حفاظت  شورايعالي  ـ رياست2  ماده

،  پزشكي  و آموزش  ، درمان ، بهداشت ، جهادسازندگي و شهرسازي  ، مسكن ، كشور، صنايع كشاورزي  وزراي
  ذيصالح  يا مقامات  و چهارنفر از اشخاص  زيست محيط   حفاظت  سازمان  ورئيس  و بودجه  برنامه  سازمان  رئيس
  منصوب  سال  سه  مدت  جمهور براي رئيس  و تصويب  زيست محيط   حفاظت  سازمان  پيشنهاد رئيس  بنا به  كه
 شوند مي

جمهور از   رئيس  و تصويب  زيست محيط  حفاظت  سازمان  پيشنهاد رئيس  مورد به  بر حسب  لزوم در موارد:  تبصره
  دعوت  جلسات  نحو به  بدين  كه  وزرائي .آيد مي  بعمل  وتدع  شورايعالي  حضور در جلسات  ساير وزرا براي

   .دارند  رأي  شورا حق  گيري شوند در تصميم مي
  شورايعالي  شكار و صيد براي  قانون در  كه  و اختياراتي  بر وظائف  عالوه  زيست محيط  حفاظت  ـ شورايعالي3ماده

   : زير است  و اختيارات  ائفوظ  داراي  بر صيد مقرر بوده  و نظارت  شكارباني
و   شده  حفاظت  منطقه ـ وحش  حيات  ـ پناهگاه ملي  ـ آثار طبيعي ملي  پارك  عنوان  تحت  مناطقي  ـ تعيين الف

   :زير  نكات  با رعايت  مناطق  حدود دقيق اين  تصويب
  سازمان  به  مربوط  و مقررات  قوانين  همچنين 1346  خرداد ماه  شكار و صيد مصوب  قانون 27  مفاد ماده -1

    جنگلها و مراتع
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جنگلها و   سازمان  يا توسط  با اجازه  كه  وزير جهاد كشاورزي و منابع طبيعيدر مورد مناطقي  موافقت  كسب -2

   .شود يا مي  شده  گذارده  عمل  موقع  به  داري يا مرتع  جنگلداري  كشور در آنها طرح  مراتع
  طبق  از مواد معدني  برداري و بهره  اكتشاف  طرحهاي  كه  و فلزات در مورد مناطقي  زير معادنو  موافقت  كسب-3

  .گردد اجرا مي  مربوط  قانون
ـ  ملي  پارك  عنوان  تحت  كه  مناطقي  براي  از مواد معدني  برداري و بهره  اكتشاف  پروانه  هر گونه صدور

  شورايعالي  موافقت  به  اند، موكول گرديده  تعيين  شده  حفاظت  منطقه و  وحش  حيات  ـ پناهگاه ملي آثارطبيعي
   .باشد مي  زيست محيط  حفاظت
  اجرائي  نامه آيين  موجب  بند به  مذكور در اين  مناطق  به  مربوط  و مقررات  ضوابط  و تعيين  مناطق  ـ تعريف تبصره
   .خواهد بود  قانون  اين
    قانون  اين 8  ماده  موضوع  هاي پروانه  اعتبار و بهاي  دتو م  انواع  ـ تعيين ب
  . قانون  اين  اجرائي  نامه آيين  طبق  اشخاص  به  با اعطاء جايزه  ـ موافقت ج

برقرار   قانون  اين 3  ماده)  در بندالف(مذكور   مناطق  براي  كه  و مقرراتي  و محدوديت  ممنوعيت  ـ هر نوع4  ماده
 .قانوناً دارا هستند، مغاير باشد  مناطق  اين  در داخل  كه  اشخاصي  انتفاع  يا حق  مالكيت  ايد با حقگردد نب مي

  حفاظت  دبير شورايعالي  و سمت  جمهور انتخاب  رئيس  توسط  زيست محيط  حفاظت  سازمان  ـ رئيس5 ماده
   .دارد  را نيزبر عهده  زيست محيط
بر صيد   و نظارت  شكارباني  سازمان  شكار و صيد براي  در قانون  كه  و اختياراتي  ظائفبر و  عالوه  ـ سازمان6  ماده

   : زير است  و اختيارات  وظائف  داراي  مقرر بوده
 و  زيست محيط  و بهبود و بهسازي  حفاظت  در زمينه  و اقتصادي  علمي  و بررسيهاي  تحقيقات  دادن  ـ انجام الف

   : ذيل موارد  از جمله  زيست محيط  تعادل  خوردن  و برهم  از آلودگي  جلوگيري
  )زيست محيط  مناسبات  حفظ(  طبيعت  اكولوژيك  تعادل  حفظ  طرق-1
و هوا   ، آب خاك  بيولوژيك و  و شيميايي  فيزيكي  در وضع  مختلف  و مستحدثات  تأسيسات  كه  تغييراتي-2

،  مسير رودخانه ها  مانند تغيير و تخريب. گردند مي  طبيعي  وضع  رگونيدگ  سبب  تغييرات  نمايند و اين ايجاد مي
  و انهدام  آبها و دگرگوني  طبيعي  زهكشي  خوردن  درياها، بهم  اكولوژي  دگرگوني  جنگلها و مراتع  تخريب
   .تاالبها
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   . زيست محيط  آور به  زيان  يا مواد مصرفي  كشاورزي  از سموم  استفاده-3
  . زيست محيط  آور به  زيان  و ايجاد صداهاي  از پخش  جلوگيريطرز -4
   . آن  زيباسازي  و طرق  از نظر ظواهر طبيعت  زيست محيط  حفظ-5
ها  از زباله  اعم  فضوالت  و پخش  و هوا، خاك  آب  از آلودگي  و جلوگيري  منظور مراقبت  به  پيشنهاد ضوابط ـ ب

   .باشند مي  محيط  موثر بر روي  كه  عواملي  كلي و بطور  و مواد زائد كارخانجات
  حقوق  با حفظ  مملكتي  در حدود قوانين  زيست محيط  منظور بهبود و بهسازي  به  مقتضي  اقدام  ـ هر گونه ج

  اشخاص

  يو بهساز  حفظ  در زمينه  افكار عمومي  منظور تنوير و هدايت  به  آموزشي  هاي برنامه  و اجراي  دـ تنظيم
   . طبيعي  تاريخ  و موزه  وحش  ايجاد باغهاي -ه . زيست محيط

  شكار و صيد و اعالم  و كمي  طريقي ـ  ـ نوعي ـ مكاني زماني  موقتي  و ممنوعيت  محدوديت  برقراري هرگونه وـ
  .و صيد شكار  قانون 4  ماده  مقررات  طبق  آن

  . متقابل  در حدود تعهدات  زيست محيط  منظور حفظ  به  ملليال و بين  خارجي  مشابه  با سازمانهاي  زـ همكاري

و   با قانون  سازمان  تشخيص  به از آنها  برداري و يا بهره  عمراني  از طرحهاي  هر يك  اجراي  ـ هر گاه7  ماده
  مربوط  مؤسسه يا  وزارتخانه  ، مورد را به باشد سازمان  داشته  مغايرت  زيست محيط  حفاظت  به  مربوط  مقررات
   .آيد  مزبور تجديد نظر بعمل  در طرح  مشكل  منظور رفع  به  ذيربط  سازمانهاي  خواهد نمود تا با همكاري  اعالم

  خواهد شد  جمهور عمل  رئيس  تصميم  نظر طبق  وجود اختالف  در صورت
و   وحشي  جانوران  فروش خريد و و  و تكثير و نگهداري  شكار و صيد و پرورش  هر گونه  به  ـ مبادرت8  ماده

 از  يا اجازه  پروانه  تحصيل  مستلزم  قانون  اين 3  ماده)  الف)بند  مذكور در  از مناطق  و سياحت  و استفاده  اجزاء آن

  شورايعالي  تواند با تصويب مي  سازمان نمايد  ايجاب  ضرورت  كه  از موارد فوق  باشد و در هر يك مي  سازمان
   .صادر نمايد  رايگان  پروانه يا  اجازه  زيست محيط  حفاظت
  جانوران  واردات و  صادرات  صدور پروانه  همچنين  ماده  اين  موضوع  هاي صدور پروانه  كه  ـ در مواردي تبصره
  رجع، م گرديده  محول  ديگري  ها يا سازمانهاي وزارتخانه  به  مربوط  قوانين  موجب  و اجزاء آنها به  وحشي

  .خواهد كرد  اقدام  سازمان  موافقت  با جلب  پروانه  صادركننده
   . است  نمايد ممنوع  را فراهم  زيست محيط  آلودگي  موجبات  كه  هر عملي  به  ـ اقدام9  ماده
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  مينيا هوا يا خاك يا ز  آب  به  مواد خارجي  يا آميختن  از پخش  عبارتست  زيست محيط  ساختن  از آلوده منظور
 يا ساير  انسان  حال  آور به  زيان  طوريكه  را به  آن  يا بيولوژيك  يا شيميايي  فيزيكي  كيفيت  كه  ميزاني  به

   .باشد تغيير دهد  و يا آثار و ابنيه  و يا گياهان  زنده  موجودات
  و مقررات  قوانين  با رعايت  وذيم  و حشرات  و جانوران  نباتي  با آفات  منظور مبارزه  به  سموم  استعمال ـ تبصره
 مقاصد  براي  از سموم  استفاده  در صورتيكه  نخواهد بود ولي  ماده  اين  و منابع طبيعي مشمول  كشاورزي  وزارت

  مواد و طرق  و جايگزيني  مربوط  مقررات تجديد نظر در  ضرورت  باشد سازمان  زيست محيط  باال مغاير با بهسازي
   .خواهد نمود  توصيه  آفات  دفع  ايرا بر  ديگري

  زيان  ايجاد صداهاي و  از پخش  و جلوگيري  زيست محيط  يا تخريب  از آلودگي  جلوگيري  مقررات ـ10  ماده
و   و محدوديت  قانون  اين 9  ماده  موضوع  آلودگي  ميزان معيار و  تعيين  ضوابط  و همچنين  زيست محيط  آور به

  تصويب  به  خواهد بود كه  هائي نامه آيين  موجب  به  زيست محيط  و بهبود و بهسازي  حفظ  به  بوطمر  هاي ممنوعيت
  .برسد  مجلسين  و دادگستري  و بهداري  روستائي  ومنابع طبيعي و عمران  كشاورزي  كميسيونهاي

و   كارخانجات 10  كور در مادهمذ  هاي نامه در آيين  مندرج  و ضوابط  مقررات  به  با توجه  سازمان -11 ماده
بر   را كتباً با ذكر داليل  و مراتب  نمايند مشخص مي  را فراهم  زيست  محيط  آلودگي  موجبات  كه  كارگاههائي

  آلودگي  موجبات  رفع  به  نسبت  معيني  مدت  ظرف  نمايد كه آنها اخطار مي  يا مسئوالن  صاحبان  مورد به  حسب
و  از كار  دستور سازمان  ننمايد به  مقرر اقدام  در مهلت  در صورتيكه .كنند  خوداري  ر و فعاليتيا از كا  مبادرت
   .خواهد آمد  عمل  به  آنها ممانعت فعاليت

  محل   عمومي  دادگاه  توانند به مي باشند  معترض  اخطار يا دستور سازمان  به  نسبت  ذينفع  اشخاص  صورتيكه در
 را وارد  اعتراض  كند و در صورتيكه مي  رسيدگي  موضوع  به  از نوبت  خارج فوراً و  دگاهنمايند دا شكايت

   . است  قطعي  دادگاه  رأي. خواهد داد  ممانعت  اخطار يا رفع  ابطال  به  دهد رأي  تشخيص
  اخطار قبلي  بدون بانشد  در برداشته  فوري  خطرات  كه  و عواملي  تواند در مورد منابع مي  سازمان  ـ رئيس تبصره

   .آنها را بدهد  كار و فعاليت  از ادامه  دستور ممانعت
،  دستور سازمان  ابالغ  محض  به مكلفند 11  ماده  موضوع  و كارگاههاي  كارخانجات  يا مسئوالن  صاحبان -12 ماده

  رأي يا  سازمان  اجازه  به  مزبور منوط  يتكار يا فعال  ادامه. نمايند  تعطيل و  را متوقف  شده  ممنوع  كار يا فعاليت
  و يا پرداخت  سال  روز تا يك  و يك  از شصت  حبس  به  تخلف  در صورت. صالحيتدار خواهد بود  دادگاه
  خواهند شد  محكوم  هر دو مجازات  يا به  هزار ريال پنجاه تا  هزارويك ريال  از پنج  نقدي  جزاي
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مورد   نمايند بر حسب  تخلف 10  ماده  موضوع  هاي نامه مذكور در آيين  و ضوابط  اتاز مقرر  كسانيكه -13 ماده
  خواهند شد  محكوم  هزار ريال تا پنجاه  از پانصدريال  نقدي  جزاي  شد به خواهد  مزبور تعيين  هاي نامه در آيين  كه

 . شود مي  شناخته  خصوصي  و يا مدعي  اكيمورد ش  حسب  سازمان  قانون  مذكور در اين  ـ در مورد جرائم14  ماده

 
  شوند در صورتيكه الذكر مي فوق  جرائم  و تعقيب  مأمور كشف  سازمان  از طرف  كه  سازمان  مأمورين -15 ماده

  اجراي  باشند از لحاظ  گرفته  تعليم  عمومي  زيرنظر دادستان  مخصوص  را در كالس  دادگستري  ضابطين  وظائف
   .شوند مي  محسوب  دادگستري  ضابطين  شكار و صيد در رديف  و قانون  نقانو  اين

باشند   قانون  مذكور در اين  جرائم  مأمور تعقيب    مربوط  قوانين  ديگر بموجب  سازمانهاي  كه  در مواردي ـ تبصره
  .خواهد كرد  اعالم سازمانها  آن  نظر خود را به  سازمان
 3  ماده)  الف(مذكور در بند   مناطق  در محدوده  واقع  دولت  به  متعلق  امالك  عيانو ا  عرصه  كليه ـ16  ماده

از   برداري در بهره  و سازمان  قرار خواهد داشت  اختيار سازمان در  دولت  به  متعلق  تاالبهاي  كليه  همچنين
  حق  باشد ولي مي  مربوط  سازمانهاي يا  ؤسساتم  قانوني  مقام  مذكور قائم  و امالك)  انزلي  مرداب  باستثناي(تاالبها

  .آنها را ندارد  عين  واگذاري
  كشور طبق  جنگلها و مراتع  باشد سازمان  درخت  قطع  مذكور مستلزم  از منابع  استفاده  در صورتيكه -1  تبصره
   .خواهد نمود  رأسا عمل  سازمان  طرح
  .خواهد شد  تعيين  قانون  اين  اجرائي  نامه در آيين  ماده  كور در اينمذ  امالك  منافع  واگذاري  ـ نحوه2  تبصره

  قانون  اين 3  ماده)  الف(بند  مذكور در  مناطق  در محدوده  واقع  امالك  و اعيان  عرصه  در صورتيكه -17 ماده
و   آثار تاريخي  حفظ  براي  ساتو تأسي  و ابنيه  خريد اراضي  قانون  مقررات  تواند طبق مي  مورد نياز باشد سازمان

  نمايد  و تصرف  خريداري 1347  آذرماه  مصوب  باستاني
   . الزم  و تجهيزات  متحدالشكل  گارد خواهد بود با لباس  داراي  ـ سازمان18  ماده
با   ازمانس  خواهد شد از طرف در آنها اجراء  قانون  اين 11،12،13مواد   مقررات  از كشور كه  مناطقي -19 ماده

  شورايعالي  از تصويب  و پس  گردد تعيين مقرر مي  قانون  اين  اجرائي  نامه در آيين  كه  و ضوابطي  شرايط  رعايت
   .شود مي  اعالم
خود را   و اختيارات  وظائف از  قسمتي  زيست محيط  حفاظت  شورايعالي  تواند با تصويب مي  سازمان ـ20  ماده
حدود بر   تعيين  كشور ضمن  از مناطق  شهرها و هر يك  محدوده در  قانون  اين 11،12،13اد مو  اجراي  به  نسبت
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شهرداريها و   صورت  نمايد، در اين  محول  ذيربط  دولتي  يا هر سازمان  مربوط  شهرداريهاي  مورد به  حسب
   .خواهند بود  آن  اجراي  مذكور مسوول  سازمانهاي

  حفاظت  از تأييد شورايعالي  پس 10  ماده مذكور در  هاي نامه آيين  باستثناي  قانون  اين  ائياجر  نامه آيين -21 ماده
 .رسد مي  وزيران  هيئت  تصويب  به  زيست محيط

 
  

 آيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست

  )هيأت وزيرات با اصالحات بعدي 3/12/1354مصوب (
  تعاريف: فصل اول 
و   سازمان  ترتيب  به  نامه آيين  در اين  زيست محيط  حفاظت  و شورايعالي  زيست محيط  حفاظت  سازمان ـ1  ماده 

  .شوند مي  ناميده  شورايعالي
  و اراضي  طبيعي  هاي و بيشه  و مرتع  از جنگل  كشور اعم  طبيعي  از منابع  اي محدوده  به  ملي  پارك ـ2  ماده 

باشد و   ايران  از مظاهر طبيعي  اي برجسته  هاي نمايانگر نمونه  شود كه مي  اطالق  وهستانوك  و آب  و دشت  جنگلي
  تكثير و پرورش  براي  مناسب  ايجاد محيط  و همچنين  آن  و طبيعي  زندگي  وضع  هميشگي  منظور حفظ  به

  .گيرد يقرار م  حفاظت  تحت  كامالً طبيعي  و رشد رستنيها در شرايط  وحشي  جانوران
  نظير و كيفيات  يا مناظر كم  ، اشكال ، حيواني و نادر گياهي  نمونه  هاي عبارتند از پديده  ملي  آثار طبيعي ـ3  ماده 

  تحت  متناسبي  محدوده  با منظور داشتن  باشند كه مي  يادگار تاريخي  كهنسال  يا درختان  زمين  طبيعي  ويژه
  .گيرد قرار مي  حفاظت
و   طبيعي  هاي و بيشه  و مرتع  از جنگل  كشور اعم  طبيعي  از منابع  اي محدوده  به  وحش  حيات  پناهگاه ـ4  ماده
  اقليمي  و شرايط  نمونه  طبيعي  زيستگاه  داراي  شود كه مي  اطالق  و كوهستان  و آب  و دشت  جنگلي  اراضي
  )1. (گيرد قرار مي  حفاظت  زيستگاهها تحت  يا احياء اينو   منظور حفظ  و به  بوده  وحشي  جانوران  براي  خاصي

و   و آب  و دشت  و مرتع  از جنگل  كشور اعم  طبيعي  از منابع  اي محدوده  به  شده  حفاظت  منطقه ـ5  ماده 
يها و و يا احياء رستن  يا حفظ  وحشي  جانوران  و تكثير نسل  حفظ  ضرورت  از لحاظ  شود كه مي  اطالق  كوهستان

  .گيرد قرار مي  حفاظت  و تحت  بوده  خاصي  اهميت  داراي  آن  طبيعي  وضع
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  وحش و مناطق  حيات  ، پناهگاه ملي  ملي، آثار طبيعي  پارك  به  مربوط  مقررات:  دوم  فصل 
   شدهحفاظت

  به  زيست محيط  و بهسازي  فاظتح  قانون 3  ماده  مذكور در بند الف  مناطق  تعيين  پيشنهاد براي  هرگونه ـ6  ماده
  :گيرد مي  صورت  ذيل  شرايط  و با رعايت  پيشنهاد سازمان

  . مناسب  در مقياس  آن  نقشه  مورد نظر و ارائه  منطقه  حدود دقيق  نمودن  مشخصـ  الف 
  . قههر منط  به  مربوط  با تعاريف  پيشنهادي  منطقه  طبيعي  وضع  پيشنهاد و تطبيق  توجيه ـ ب 
  جانوران  نسل  حفظ  مقتضيات  كه  در موارد استثنايي.  است  ممنوع  ملي  و شكار در پاركهاي  تيراندازي ـ7  ماده 

  .دارد  معمول  الزم  مورد اقدامات  خود بر حسب  مأمورين  تواند توسط مي  نمايد سازمان  ايجاب  وحشي
  از ممنوعيت  اروميه  درياچه  ملي  در پارك  واقع)  داغي  ويونق(  كبودان  در جزيره  و ميش  شكار قوچ ـ تبصره 

  )2( است  مستثني  ماده  مقرر در اين
  كه  هر عملي  طور كلي  و به  زيست محيط  و تجاوز و تخريب  كني  اشجار و بوته  و قطع  احشام  تعليف ـ8  ماده 

در موارد .  است  ممنوع  ملي  و آثار طبيعي  ملي  پاركهايباشد در   رستنيها و تغيير اكوسيستم  رفتن  از بين  موجب
و   علمي  يا مطالعات  ملي  و آثار طبيعي  ملي  پاركهاي  و بهسازي  جنگل  حيات  منظور حفظ  به  ضروري

  توسط  از جنگلها و مراتع  برداري و بهره  حفاظت  قانون  مقررات  مورد با رعايت  مجاز بر حسب  شناسي زمين
خواهد   اقدام  ذيربط  و يا شخص  و يا مؤسسات  زيست محيط  حفاظت  كشور يا سازمان  جنگلها و مراتع  زمانسا
  ) 3.(شد
و   اخراج  مناطق  از اين  سازمان  مأمورين  توسط  ملي  و آثار طبيعي  ملي  در پاركهاي  وارد شده  احشام ـ تبصره 

  )4. ( قرار خواهد گرفت  تعقيب  حتت  مقررات  طبق  مربوط  يا متخلفان  متخلف
و آثار   ملي  در پاركهاي  واقع  معادن  براي  صادره  برداري و بهره  اكتشاف  هاي تجديد يا تمديد پروانه ـ9  ماده 

  .باشد مي  ممنوع  ملي  طبيعي
  و عبور از آنها به  تزيس محيط  و بهسازي  حفاظت  قانون 3  ماده  مذكور در بند الف  مناطق  ورود به ـ10  ماده 

  .خواهد بود  سازمان  دستورالعمل  تابع  عمومي  هاي جاده  استثناي
هر   طور كلي  و به  گيري و ذغال  و خارزني  زيست محيط  و تجاوز و تخريب  كني اشجار و بوته  قطع ـ11  ماده 

  شده  حفاظت  و مناطق  وحش  حيات  اههايشود در پناهگ  رستنيها و تغيير اكوسيستم  رفتن  از بين  موجب  كه  عملي
  )5. ( است  ممنوع  اجازه  باشد بدون  دولت  به  متعلق  آن  اراضي  كه



  )    وضعيت حاد درياچه اروميه از نظر حقوق محيط زيستموردي بررسي با (        )1391(ويژه نامه حقوق محيط زيست  
 

423 

www.azyasa.wordpress.com                                                                azyasa@gmail.com 
 انجمن حقوقي آذياسا

با   شده  حفاظت  و مناطق  وحش  حيات  در پناهگاههاي  و معدني  مجاز صنعتي  هاي طرح  اجراي ـ1  تبصره 
  . تاس  مستثني  ماده  اين  از شمول  مربوط  مقررات  رعايت

  تابع  شده  حفاظت  و مناطق  وحش  حيات  در پناهگاههاي  و كيفيت  كميت  از لحاظ  احشام  تعليف ـ2  تبصره 
  .خواهد شد  تهيه  كشور و سازمان  جنگلها و مراتع  سازمان  با توافق  كه  است  ضوابطي

  حفاظت  و مناطق  وحش  حيات  پناهگاههايدر   يا زايد بر پروانه  پروانه  بدون  احشام  ورود و تعليف ـ3  تبصره 
و   اخراج  از منطقه  سازمان  مأمورين  توسط  احشام  باشد اينگونه مي  ممنوع  ماده  اين  موضوع  مقررات  برخالف  شده

  )6(خواهد شد  عمل  مقررات  طبق  مربوط  يا متخلفان  با متخلف
  موكول  شده  حفاظت  هاي و رودخانه  و مناطق  وحش  حيات  ايشكار يا صيد در پناهگاهه  به  مبادرت ـ4  تبصره 
  )7. (باشد مي  از سازمان  ويژه  پروانه  تحصيل  به
وزارتخانه ها و مسسات و شركتهاي دولتي با موافقت شازمان مجازند مطالعات و بررسيها و عمليات  -12ماده 

فاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش انجام مورد نياز را در حدود وظايف قانوني خاص خود در مناطق ح
  )8.(دهند 

    
    زيست محيط  و بهسازي  حفاظت  قانون 20و  19مواد   اجراي  به  مربوط  مقررات:   سوم  فصل

  شورايعالي  توسط  زيست محيط  و بهسازي  حفاظت  قانون 20و  19مذكور در مواد   حدود مناطق ـ13  ماده 
  . خواهد شد  آگهي  نسازما  و از طرف  تعيين

از   يكي  حداقل  حصول  به  منوط  زيست محيط  و بهسازي  حفاظت  قانون 19  ماده  موضوع  مناطق  تعيين ـ14  ماده 
  :باشد مي  ذيل  و ضوابط  شرايط

  .دهد ميقرار   آلودگي  و يا در معرض  را آلوده  محيط  كه  در منطقه  مولد آلودگي  يا چند منبع  وجود يك ـ الف 
در   يا دگرگوني  نامطلوب  اثرات  و تجاري  و كشاورزي  صنعتي  از قبيل  انساني  مختلف  هاي فعاليت  سبب  به ـ ب 

  .باشد  قرار گرفته  خطرات  اينگونه  و يا در معرض  شده  حاصل  منطقه  طبيعي  و يا وضع  زيست محيط
  . مردم  و سالمت  بهداشت  مضر به  از ايجاد آلودگيهاي  گيريپيش  و ضرورت  در منطقه  وجود مراكز جمعيتي ـ ج 
در   شده  حفاظت  و يا منطقه  وحش  حيات  يا پناهگاه  ملي  يا آثار طبيعي  ملي  يا چند پارك  يك  قرار داشتندـ  

  .مذكور  انهچهارگ  مناطق  طبيعي  خاص  وضع  و تخريب  از دگرگوني  منظور پيشگيري  به  منطقه  جوار يا داخل
  .باشد مي  با سازمان  نامه آيين  اين 14  ماده  موضوع  و ضوابط  از شرايط  احراز هر يك ـ15  ماده 
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  در صورتي  زيست محيط  و بهسازي  حفاظت  قانون 12و  11مواد   مقررات  االجراء شدن از الزم  پس ـ16  ماده 
و   نمايد با داليل مي  را فراهم  زيست محيط  آلودگي  موجبات  كه  و يا كارگاهي  كارخانه  و يا مسوول  صاحب  كه

باشد  نمي  عملي  آلودگي  رفع  مقرر در اخطار سازمان  مهلت  ظرف  نمايد كه  اثبات  سازمان  قبول  قابل  مدارك
  .شود  لو يا كارگاهها قائ  كارخانجات  اينگونه  براي  اضافي  يكبار مهلت  براي  فقط  مجاز است  سازمان

  به  زيست محيط  و بهسازي  حفاظت  قانون 13و  12و  11مواد   مقررات  اجراي  نمودن  محول ـ17  ماده 
  قانون 19  ماده  مورد نظر طبق  قبالً مناطق  كه  پذير است امكان  در صورتي  ذيربط  دولتي  شهرداريها يا هر سازمان

  .باشد  شده  و اعالم  مذكور تعيين
و   از وظايف  قسمتي  اجراي  زيست محيط  و بهسازي  حفاظت  قانون 20  استناد ماده  به  كه  در صورتي ـ18  ماده 

  ذيربط  دولتي  شهرداريها و يا هر سازمان  مذكور به  قانون 13و  12و  11مواد   اجراي  به  نسبت  سازمان  اختيارات
  . خواهد داشت  اعالم  مربوطه  مراجع  به مورد كتباً  را بر حسب  مراتب  گردد، سازمان  محول

  محول  دولتي  ذيربط  شهرداريها يا سازمانهاي  به  نامه آيين  اين 18  ماده  طبق  كه  و اختياراتي  وظايف ـ19  ماده 
  .باشد  شده  و مشخص  تعيين  طور تفكيك  گردد بايد به مي
   
   

    زيست محيط  حفاظت  شورايعالي:  چهارم  فصل
  عمل  دبير شورا به  شورا توسط  رئيس  از موافقت  پس  شورايعالي  جلسات  تشكيل  براي  دعوت ـ20  ادهم 

با   شورايعالي  تصميمات. باشد نفر از اعضاء مي 8  حضور الاقل  به  موكول  شورايعالي  جلسات  رسميت. آيد مي
  )9. ( تاس  قطعي  نفر از اعضاء حاضر در جلسه 6  حداقل  موافق  رأي

  گردد انجام مي  اداره  سازمان  زير نظر رئيس  شورا كه  دبيرخانه  توسط  شورايعالي  امور اداري  كليه ـ21  ماده 
  .شوند مي  انتخاب  سازمان  رئيس  ، توسط سازمان  كاركنان  از ميان  شورايعالي  دبيرخانه  كارمندان. خواهد شد

  .)خواهد رسيد  شورايعالي  تصويب  به  سازمان  پيشنهاد رئيس  به  شورايعالي  دبيرخانه  وظايف  شرح( 
   
   

    زيست محيط  و بهسازي  حفاظت  آموزشي  هاي برنامه  اجراي  مقررات:   پنجم  فصل
  هاي برنامه  زيست محيط  و بهسازي  حفظ  در زمينه  افكار عمومي  منظور تنوير و هدايت  به  سازمان ـ22  ماده 

  . اجرا خواهد گذاشت  مرحله  و به  تنظيم  خاصي  آموزشي
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  هاي دوره  درسي  هاي در برنامه  ذيربط  مراجع  با همكاري  اتخاذ خواهد نمود كه  ترتيبي  سازمان ـ23  ماده 
  .دشو  گنجانيده  زيست محيط  و بهسازي  حفظ  و نحوه  لزوم  به  مربوط  مسائل  و عالي  ، متوسطه ، راهنمايي ابتدايي

،  آموزش  جهت  مربوط  قانوني  از مراجع  اجازه  و كسب  شورايعالي  تواند با تصويب مي  سازمان ـ24  ماده 
  .داير نمايد  زيست محيط  و بهسازي  حفاظت  در زمينه  خاصي  هاي و آموزشگاه  مؤسسات

در   و خصوصي  از دولتي  مكشور اع  سازمانها و مؤسسات  درخواست  تواند در صورت مي  سازمان ـ25  ماده 
  و بهسازي  حفاظت  مسائل  به  مربوط  آموزشي  هاي برنامه  و اجراي  تهيه  به  آنها نسبت  كاركنان  آموزش  زمينه
  .نمايد  اقدام  زيست محيط

در   كه  ايراني  برجسته  دانشجويان  تواند به مي  سازمان  متخصص  انساني  نيروي  منظور جلب  به ـ26  ماده 
  اشتغال  تحصيل  به  مورد نياز سازمان  هاي از كشور در رشته  يا خارج  داخل  آموزش  عالي  دانشگاهها و مؤسسات

  نامه و آيين 1353  مرداد ماه  مصوب  ايراني  و جوانان  اطفال  تحصيل  و امكانات  وسائل  تأمين  قانون  به  دارند با توجه
  .دهد  اختصاص  تحصيلي  بورس  تعدادي  ساالنه  آن  اجرايي

   
    زيست گارد محيط:  ششم  فصل 
  و عالئم  درجات  داراي  هر يك  دار كه و محيط  بان از محيط  است  متشكل  زيست  گارد محيط ـ27  ماده 

  ) 10.(باشند مي  مشخص
  .باشد مي  الزم  و تجهيزات  متحدالشكل  لباس  داراي  زيست  گارد محيط ـ28  ماده 
خواهد   تعيين  سازمان  توسط  زيست گارد محيط  تشويقي  و نشانهاي  و عالئم  و تجهيزات  لباس  نوع ـ29  ماده 

  .شد
  انضباطي  ارتقاء و مقررات  و شرايط  درجات  تعيين  از قبيل  زيست گارد محيط  امور استخدامي  كليه ـ30  ماده 

  .هد شدخوا  تعيين  سازمان  استخدامي  نامه در آيين
  .خواهد شد  اجرا گذارده  موقع  و به  تهيه  سازمان  توسط  زيست گارد محيط  خدمتي  دستورالعمل ـ31  ماده 
شود مجهز  مي  تعيين  دفاع  وزارت  با موافقت  آن  نوع  كه  مناسبي  سالح  به  زيست افراد گارد محيط ـ32  ماده 

  .گردند مي
  انجام  زيست بايد در گارد محيط  كه  مأموريني  براي  الزم  آموزشي  هاي ورهد  است  مكلف  سازمان ـ33  ماده 

  .نمايند، دائر كند  وظيفه
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  ارتش  ستاد مشترك  موافقت  كسب  مستلزم  فصل  اين  از مقررات  قسمتهايي  اجراي  كه  در صورتي ـ34  ماده 
  .خواهد كرد  اماقد  زمينه  در اين  باشد، سازمان  ايران  اسالمي  جمهوري

   
   طبيعي  تاريخ  ملي  و موزه  وحش  باغهاي  به  مربوط  مقررات:  هفتم  فصل 
و   ضوابط. باشد مي  از سازمان  پروانه  تحصيل  كشور مستلزم  از نقاط  در هر يك  وحش  ايجاد باغ ـ35  ماده 

موجود   وحش  باغهاي  يا مسؤوالن  احبانص. خواهد شد  تعيين  سازمان  توسط  وحش  باغهاي  به  مربوط  مقررات
  .باشند مي  مربوطه  و مقررات  ضوابط  و رعايت  پروانه  دريافت  به  مكلف

  .نمايد  و همكاري  با شهرداريها مشاركت  وحش  ايجاد باغ  تواند براي مي  سازمان ـ36  ماده 
نيز در   شعبي  لزوم  و در صورت  اقدام  در تهران  ايران  طبيعي  تاريخ  ملي  ايجاد موزه  به  نسبت  سازمان ـ37  ماده 

  .خواهد نمود  كشور تأسيس  مناسب  نقاط
فسيلها و   و حفظ  آوري زير در مورد جمع  ضوابط  ايران  طبيعي  تاريخ  ملي  موزه  منظور تكميل  به ـ38  ماده 

  :گردد مقرر مي  پيشين  هاي دوره  و گياهان  جانوران  بقاياي
يا   از كشور مطلع  در هر نقطه  پيشين  هاي دوره  و گياهان  جانوران  از وجود فسيلها و بقاياي  كه  هر شخصي ـ لفا 

  حائز اهميت  از نظر علمي  چنانچه  سازمان  به  آن  و ارائه  تحويل  آورد در قبال  يا بدست  از آنها كشف  آثاري
  . خواهد داشت  دريافت  متناسبي  باشد، جايزه

  و وزارت  سازمان  كه  است  ضوابطي  تابع  از ايران  پيشين  هاي دوره  و گياهان  جانوران  صدور فسيلها و بقاياي ـ ب 
  )11. (نمايند مي  كشور تعيين  شناسي زمين  و هنر و سازمان  فرهنگ

  به  مجاز است  اشخاص  حقوق  ظو حف  و باستاني  آثار تاريخي  حفاظت  به  مربوط  مقررات  با رعايت  سازمان ـ ج 
و   كشور را بررسي  از مناطق  هر يك  پيشين  دوران  و گياهان  جانوران  فسيلها و بقاياي  و گردآوري  منظور كشف

  .نمايد  و نگهداري  حفظ  مراتب  حدود و اعالم  تعيين  ضمن  لزوم  و در صورت  حفاري
و   وظايف  در اجراي  كه  در صورتي  دولت  به  و وابسته  دولتي  هايو شركت  ها و مؤسسات وزارتخانه ـ39  ماده 

باشند برخورد   پيشين  دوران  و گياهان  جانوران  از فسيلها و بقاياي  آثاري  داراي  كه  مناطقي  خود به  هاي طرح
باشند با   علمي  ارزش  داراي  آثار كه  اينگونه  آوري و جمع  و در مورد حفظ  اعالم  سازمان  را به  نمايند، مراتب

  .خواهند نمود  مساعي  و تشريك  همكاري  سازمان
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و   خارجي  مشابه  با مؤسسات  ايران  طبيعي  تاريخ  ملي  موزه  منظور تكميل  به  مجاز است  سازمان ـ40  ماده 
  شورايعالي  با تصويب  و گياهان  نجانورا  و بقاياي  فسيل  و مبادله  و فني  علمي  همكاريهاي  در زمينه  المللي بين

  .منعقد نمايد  الزم  قراردادهاي
ها در  و موزه  آموزشي  و دانشگاهها و مؤسسات  دولت  به  و وابسته  دولتي  ها و مؤسسات وزارتخانه ـ41  ماده 

  .خواهند نمود  مساعي  و تشريك  همكاري  با سازمان  فصل  اين  به  مربوط  ضوابط  مورد اجراي
و   آموزشي  دانشگاهها و مؤسسات  را كه  پيشين  هاي دوره  و گياهان  جانوران  ، فسيلها و بقاياي سازمان ـ42  ماده 

  .خواهد نمود  تأمين  امكان  نياز دارند در صورت  علمي  و بررسيهاي  تحقيقات  كشور جهت  علمي
    

   سازمان  و امور مالي  بودجه: هشتم  فصل
  )12. ( است  شده  حذف ـ43  ماده

  )13. ( است  شده  حذف ـ44  ماده 
  .باشد مي  دولتي  معامالتي  نامه و آيين  عمومي  محاسبات  قانون  تابع  معامالت  از لحاظ  سازمان ـ45  ماده 
   
   متفرقه:  نهم  فصل 
  زيست محيط  و بهسازي  حفاظت  از انحاء به  نحوي  به  كه  و مؤسساتي  اشخاص  به  اعطاء جايزه ـ46  ماده 

  .رسد مي  شورايعالي  تصويب  به  كه  است  مقرراتي  اند تابع كرده  خدماتي
و ساير امور   و اهلي  وحشي  جانوران  واگير بين  هاي بيماري  كنترل  كشور در زمينه  دامپزشكي  سازمان ـ47  ماده 

  را با سازمان  الزم  هاي شود همكاري مي  تنظيم  ازماندو س  توسط  كه  ضوابطي  طبق  حيوانات  بهداشت  به  مربوط
  . خواهد داشت  معمول

  مراعات  تعليف  را در مورد صدور پروانه 47  مذكور در ماده  كشور ضوابط  ها و مراتع جنگل  سازمان ـ48  ماده 
  .خواهد نمود  همكاري  با سازمان  ضوابط  و اجراء اينگونه  مورد در تنظيم  و بر حسب

  شكار و صيد مصوب  قانون  اجرايي  نامه در آيين  مواد مغاير با آن  كليه  اصالحيه  اين  تصويب  از زمان ـ49  ماده 
  . شود مي  آن  جايگزين  آمده  عمل  به  با اصالحات  زيست محيط  حفاظت  قانون  اجرايي  نامه لغو و آيين  9/10/1346
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 ست محيطي فرانسهقانون اخير التصويب مسئوليت زي

  علي مشهدي: مترجم 
  دانشجوي دوره دكتري حقوق عمومي، دانشگاه شهيد بهشتي 
 

به   فرانسه   كه از متن روزنامه رسمي فرانسه است 2008قانون مسئوليت زيست محيطي   متن حاضر ترجمه
 نموده ام   انتخاب وترجمه JORF n°0179 du 2 août 2008 page 12361شماره 

loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses 
dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement    

  مقدمه مترجم
پيش بيني   ضرورت) قصير مبتني بر ت( فقدان وعدم كارايي رژيم هاي سنتي مسئوليت مدني در فرانسه          

» قرباني« وتصويب رژيم مسئوليت ويژه خسارات زيست محيطي را مطرح نمود تا بيش از اين محيط زيست صرفاً
بدليل سنتهاي حقوق مدني . امري كه در سيستم ايراني جبران خسارات زيست محيطي ضروري مي نمايد. نباشد

وتحوالت در   اتحاديه اروپا 2004يشتر متأثر از دستورالعمل در فرانسه ابتكار طرح اين قانون در اين كشور ب
كه تحت عنوان   اين قانون. رويه ها و دكترين در حقوق بين الملل محيط زيست است تا اجتهاد حقوقي متحول 

نهايتاً در اول    ارائه شده بود ،   جهت تصويب به مجلسين 2007در سال   قانوني مسئوليت زيست محيطي   طرح
از كتاب اول    در عنوان ششم، بخش دوم، 165-1تا  160-1بصورت مواد    ابالغ و   بصورت قانون 2008اوت 

محيط زيست فرانسه درج گرديد كه ما نيز اين متن را بر اساس مواد مندرج در كد و نه قانون   مجموعه قانون
  .مصوب ترجمه نموده ايم

   
  زيست پيشگيري وجبران خسارات وارده بر محيط –عنوان ششم 

   [1]160-1ماده 
اين عنوان شرايطي را تعيين مي نمايد كه براساس آنها اجراي اصل پرداخت توسظ آلوده ساز و هزينه هاي 

 .معقول براي جامعه وخسارات وارده بر محيط زيست براثر فعاليت بهره برداران را جلوگيري وجبران مي نمايد

قي ، عمومي يا خصوصي اطالق مي شود كه بگونه اي موثر در بهره بردار به معناي كليه اشخاص حقيقي يا حقو
  .زمينه هاي شغلي ، فعاليت اقتصادي، انتفاعي يا غير انتفاعي كنترل يا فعاليت مي نمايد
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    قلمرو اجرايي -فصل اول
  161-1ماده 

قيم براساس عنوان حاضرمنظور از خسارات وارده بر محيط زيست هرقسم تخريب مستقيم يا غير مست -يك 
  :قابل اندازه گيري بر محيط زيست است كه شامل

ايجاد خطر خسارات شديد بر سالمتي انساني يا آلودگي خاكها كه ناشي از توليد مستقيم يا غير مستقيم  -1
  .وآلودگي در سطح يا در خاك وارگانيزمهاي ويا ميكرو ارگانيزمها نمايد

يت يا ظرفيت اكولوژيكي آبها بجز موارد پيش بيني شده تأثير شديدي بروضعيت اكولوژيكي، شيمايي، يا كيف-2
  .بگذارد 212-1در عنوان هفتم ماده

  تأثير شديدي برحفظ، بهبود وضعيت حفاظتي مطللوب -3
شوراي اتحاديه اقتصادي  79/409وضمائم يكم دستورالعمل  4ماده 2گونه هاي پيش بيني شده در شماره  -الف

 92/43ه حفاظت از پرندگان وحشي وضمائم دوم وچهارم دستورالعمل مربوط ب 1979آوريل  2اروپا مورخ 
مربوط به حفاظت از سكونتگاههاي طبيعي وهمچنين گياهان  1992مي 21شوراي اتحاديه اقتصادي اروپا مورخ 

  . وجانوران وحشي
شوراي  409/79ضميمه نخست دستورالعمل  4ماده  2سكونتگاههاي گونه هاي مورد اشاره درشماره  -ب

 92/43مورد اشاره در فوق وهمچنين ضميمه دوم دستورالعمل  1979آوريل  2اتحاديه اقتصادي اروپا مورخ 
پيش گفته وهمچنين سكونتگاههاي طبيعي شمرده شده  1992مي  21شوراي اتحاديه اقتصادي اروپا مورخ 
  )1992مي 21مورخ 43/92شماره (درضميمه نخست همين دستورالعمل 

توليد مثل وقلمروهاي استراحت گونه هاي شمرده شده در ضميمه چهارم دستورالعمل  اماكن مربوط به -ج
  .كه در فوق به آن اشاره گرديد 1992مي 21شوراي اتحاديه اقتصادي اروپا مورخ  43/92شماره 

تأثير برخدمات اكولوژيكي، به معناي تأثير بر نقش حفاظتي خاكها،آبها، گونه هاي سكونتگاههاي مورد  -4
وبهره مندي از يكي از منابع طبيعي يا بهره مندي عموم از آنها ، به استثناي خدماتي كه براي   3ره درشماره اشا

  .عموم توسط بهره برداران يا مالكين تدارك ديده شده است
الف وارده از موارد  3عنوان حاضر نسبت به خسارات يا خطرات قريب الوقوع خسارات مورد اشاره دربند  -دو

  :مل نميگردد ذيل شا
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اجراي برنامه ها يا پروژه ها ، اقدامات، سازه ها وبناها، تأسيسات وهمچنين اقدامات ومداخالت در منابع  -1
  .باشد 414 -4ومناظر در صورتيكه مجوز داشته يا مورد تأئيد مطابق شرايط تعييني توسط ماده 

به شرطي كه نظامات ناشي از اين مواد  411-3ده وما 411-2فعاليت مجاز يا تأييد شده در راستاي اعمال ماده  -2
  .رعايت گردند

   
  161ـ  2ماده ي     

  :مقررات عنوان حاضر نسبت به خسارات زيست محيطي و يا خطرات قريب الوقوع ذيل اعمال نمي گردد
  ]4[يا آشوب] 3[، جنگ شهري]2[ـ خسارات وارده از مخاصمه مسلحانه 1
اساساً در برگيرنده منافع مربوط به دفاع ملي يا امنيت بين المللي بوده، غير از  ـ خسارات ناشي از فعاليتهاي كه2

و عنوان نخست كتاب پنجم تبعيت  214ـ  10تا  214ـ  1مواردي كه از اعالميه يا مجوز پيش بيني شده در مواد 
  .مي نمايند

  ].7[و غير قابل پيشگيري] 6[تناب، غير قابل اج]5[استثنايي  ـ خسارات وارده از پديده هاي طبيعي با ويژگي3
ـ خسارات ناشي از فعاليتهاي كه با هدف حمايت در برابر فجايع طبيعي يا خطرات طبيعي عمده صورت مي 4

  .گيرد
ـ خسارات ناشي از وقايعي كه از رژيم مسؤوليت يا خسارات پيش بيني شده در كنوانسيونهاي بين المللي مورد 5

در  2004آوريل  21پارلمان و شوراي اروپا، مورخ  CE/ 35/ 2004ر العمل اشاره در ضميمه ي چهارم دستو
با مالحظه ي ] البته] [8[زمينه ي مسؤوليت زيست محيطي مربوط به پيشگيري و جبران خسارات زيست محيطي

  .الزم االجرايي آنها در سرزمين جمهوري فرانسه تبعيت مي نمايند
يا وقايع و فعاليتهايي ] 9[معاهده ي مؤسس اتحاديه اروپايي انرژي اتميـ خسارات ناشي از فعاليتهاي مربوط به 6

پارلمان و  EC/ 35/ 2004كه در زمينه ي اجاري كنوانسيونهاي مورد اشاره در زمينه ي پنجم دستور العمل 
  . حاصل مي شود 2004آوريل  21شوراي اروپا، مورخ 

ر اينكه رابطه ي سببيت ميان خسارات وارده با خطرات مگ  ـ خسارات وارده از آلودگي با ويژگي پراكندگي ،7
، كه ممكن 165ـ  2ماده  2و فعاليتهاي متعدد بهره برداران مشخص شده توسط مقامات مورد اشاره در شماره ي 
  .است از بهره بردار تقاضاي ارزيابي و ارائه اطالعات ضروري شده، وجود داشته باشد
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  161ـ  3ماده ي 
لطمه به حقوق مربوط به مالكان كشتي ها و محدود بودن مسؤوليت آنها در راستاي اجراي  عنوان حاضر بدون

در زمينه ي اعتبارات دريايي و با توجه به ] 10[لندن راجع به محدود نمودن مسؤوليت 1976نوامبر  19كنوانسيون 
استراسبورگ در زمينه  1988نوامبر  4الزم االجرائي شدن آن در قلمرو سرزميني جمهوري فرانسه و كنوانسيون 

  .اعمال مي گردد] 11[ي محدود نمودن مسؤوليت در دريانوردي داخلي
  161ـ  4ماده ي 

  . سال از سبب ورود خسارات گذشته باشد مقررات عنوان حاضر اعمال نخواهد شد 30در صورتيكه بيش از 
  161ـ  5ماده ي

  :عنوان حاضر قابل اعمال در موارد ذيل نيست
  . اتفاق افتاده باشد 2007آوريل  30پيش از ] 12[كه سبب ورود خساراتـ در صورتي1
خاتمه يافته  2007آوريل  30ـ در صورتيكه سبب ورود خسارت ناشي از اقدامي باشد كه بطور قطعي قبل از 2

  .باشد
  فصل دوم ـ رژيم مسؤوليت

  بخش اول ـ اصول
  162ـ 1ماده ي 

  :پيشگيري و جبران مي شود] راتخسا[مطابق روشهاي معين شده در عنوان حاضر
ـ خسارت وارده بر محيط زيست بر اثر فعاليتهاي حرفه اي كه ليست آنها مطابق مصوبه پيش بيني شده در ماده 1
  .تعيين گرديده و همچنين در فرض عدم وجود خطر يا بي مباالتي بهره بردار 165ـ  2
براثر  161ـ 1در شماره سوم قسمت الف ماده  ـ خسارات وارده بر گونه ها يا سكونتگاههاي مورد اشاره2

ماده حاضر در فرض عدم وجود خطر يا بي مباالتي  1فعاليتهايي غير از فعاليتهاي حرفه اي مورد اشاره در بند 
ميان فعاليت و خسارات وارده ممكن است، توسط مقامات پيش بيني شده ] 13[بهره برداردر مورد رابطه سببيت

  .از بهره بردار مطالبه ارزيابي و ارائه اطالعات ضروري شده باشد 165ـ  2 ماده ي 2در شماره ي 
  162ـ  2ماده ي 

شخص زيان ديده از خسارات ناشي از محيط زيست يا خطر قريب الوقوع ناشي از اين خسارت، نمي تواند 
  .جبران خسارت را بر مبناي عنوان حاضر مطالبه نمايد
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  ]14[بران خساراتتدابير پيشگيرانه يا ج –بخش دوم 
  ]15[بخش فرعي نخست ـ تدابير پيشگيرانه

  162ـ  3ماده ي 
در مواردي كه خطر قريب الوقوع خسارت وجود دارد، بهره بردار بدون فوت وقت و به هزينه خود تدابير 

  . اثرات آن اتخاذ خواهد نمود] 17[يا محدود كردن] 16[پيشگيرانه اي را به منظور جلوگيري
بودن خطر، بهره بردار بدون فوت وقت، محتوا و نتيجه اقدامات پيشگيرانه ي اتخاذي را به در صورت باقي 

  .خواهد رساند 165ـ  2ماده ي  2اطالع مقامات پيش بيني شده در شماره 
  162ـ  4ماده ي 

ع را مطل 165ـ  2ماده ي  2در فرض ورود خسارت، بهره بردار، بدون فوت وقت مقامات مورد اشاره در شماره 
نموده و بهره بردار بدون فوت وقت و به هزينه خود اقداماتي را بمنظور پايان دادن به اسباب ورود خسارت و 

پيشگيري يا محدود نمودن شدت خسارت و همچنين خطرات آن بر روي سالمتي انساني و خدمات اكولوژيكي 
  .انجام خواهد داد

  162ـ  5ماده ي 
بيني شده در بخش فرعي حاضر، در امالك خصوصي، بهره بردار بايد  بمنظور اتخاذ تدابير پيشگيرانه پيش

مقدمتاً اجازه مكتوبي را از مالكان، صاحبان واقعي حقوق و دارندگان حق و يا در موارد مقتضي از دارندگان 
  .حق انتفاع تحصيل نمايد

با محتواي اخذ اجازه يا تأديه ] نگرانه آينده [بهره بردار مي تواند در موارد مقتضي با اين افراد قرار داد پيشگيرانه 
  .خسارات به دليل اسكان درآنجا انعقاد نمايد

در صورت فقدان توافق مناسب يا در مواقع اضطراري، اجازه ممكن است توسط رئيس دادگاه شهرستان يا 
  .قاضي منتخب توسط وي ارائه گردد

  ]18[بخش فرعي دوم ـ تدابير جبراني
  162ـ  6ماده ي 
اين مقام مي . اقدام به ارزيابي ماهيت و آثار خسارت مي نمايد 165ـ  2ماده  2رد اشاره در شماره ي مقام مو

  .تواند از بهره بردار تقاضاي انجام ارزيابي متناسب خود را بنمايد
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  162ـ  7ماده ي 
اني متناسب با توجه به بوده و تدابير جبر 165ـ  2ماده ي  2بهره بردار تابع تأييد مقام مورد اشاره در شماره ي 

  .خواهد بود 162ـ  9تا  162ـ  8ضوابط تعيين شده در ماده ي 
  162ـ  8ماده ي 

تدابير جبراني بايد كليه خطرات شديد وارده  161ـ  1ـ الف ماده ي 1در چهارچوب پيش بيني شده در شماره ي 
قابل پيش بيني در هنگام خسارت مي   اموجود ي   بر سالمت انساني را كه شامل استفاده از اماكن خسارت ديده ،

  .بويژه متناسب با اسناد شهري الزم االجراء در آن تاريخ ارزيابي مي شود.گردد را زايل سازد
  .امكان جبران خسارت وارده بر خاك از طريق احياء طبيعي نيز بايد مدنظر قرار گيرد

  162ـ  9ماده ي 
ـ الف ماده 3و  2ونه ها و سكونتگاههاي مورد اشاره در شماره ي تدابير جبراني براي خسارت وارده كه آبها و گ

، با هدف اعاده ي وضع به حالت اوليه اين منابع طبيعي و منافع اكولوژيكي آنها در وضعيت اوليه ناظر به 161ـ  1
كه در فرض عدم ورود خسارت    وضعيت منابع طبيعي و منافع اكولوژيكي آنها در زمان ورود خسارت است،

  .ود داشت كه با كمك بهترين اطالعات در دسترس بر آورد مي شودوج
ناظر به كليه اقداماتي است كه منابع طبيعي و خدمات مورد اشاره در خط نخست را به ] 19[جبران خسارت اوليه

رار امكان جبران از طريق احياء طبيعي نيز بايد مدنظر ق. حالت اوليه يا نزديك به حالت اوليه اعاده مي نمايد
  .گيرد

در صورتيكه جبران خسارت اوليه براي اعادة وضع به حالت اوليه يا قريب به حالت اوليه ميسر نگردد، اقدامات 
بمنظور تأمين سطحي از منابع طبيعي يا خدماتي كه براي آن تدارك ] 20[مربوط به جبران خسارات تكميلي

ير مواردي كه منافع مردم مرتبط با خسارت است به اين اقدام مي تواند در سا. ديده شده به اجراء در مي آيد
  .اجراء درآيد

  162ـ  10مادة 
 2موضوع تكميل يا تغيير پيشنهادات از مقامات مورد اشاره در شمارة   پس از اين در موارد مقتضي از بهره بردار،

نجمنهاي حمايت از براي ارائه نظرات جماعات سرزميني يا گروههاي ذينفع، مؤسسات عمده يا ا 165ـ  2مادة 
  .محيط زيست بدليل موضوعيت يا محدود كردن ، يا بدليل ماهيت خسارات وارده خواسته مي شود
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اين امر همچنين شامل اشخاصي كه از اقدامات جبراني تحت تأثير قرار گرفته اند مي شود و ممكن است در 
  .مقررات عمومي قرار گيرد

  162ـ  11ماده 
با  165ـ  2مادة  2مقام مورد اشاره در شماره   حظات مربوط به خود را اجراء نمود،پس از آنكه بهره بردار مال

  .يك تصميم توجيهي اقدامات جبراني مناسب را اتخاذ خواهد نمود
  162ـ  12ماده 

در امالك خصوصي  165ـ  2ماده  2الف ـ اقدامات جبراني اتخاذ شده توسط مقامات مورد اشاره در شمارة 
  .اجراء خواهد گرديد 165ـ  2بيني شده در ماده  تحت شرايط پيش

مي توانند در صورت گستردگي  162ـ  2ماده  2ب ـ جهت تسهيل در اجراء، مقامات مورد اشاره در شمارة 
  :سطح يا تعداد مالكين اراضي كه از اين اقدامات تحت تأثير قرار مي گيرند موارد ذيل را تعيين نمايد

مربوط به خسارات وارده بر امالك خصوصي بدليل  1892دسامبر  29قانون  ـ در جهت اجراي اقدامات، 1
  .اجراي اقدامات عمومي را اعمال نمايد

ـ اقدام به تأسيس حقوق ارتفاقي براي استفاده عموم بر روي اراضي اي كه تحت تأثير قرار گرفته اند بنمايد؛ 2
. فاده يا تغيير خاكهاي سطحي يا زير زميني گردداين حقوق ارتفاقي مي توانند شامل محدوديت يا ممنوعيت است

  .تعيين نمايند 515ـ  11تا  5115ـ  9اين مقامات مي توانند جبران خسارات را در شرايط پيش بيني شده در مادة 
ـ مقرر نمودن محدوديتهاي مربوط به منفعت عمومي تحت شرايط پيش بيني شده در دو عبارت نهايي خط 3

، اقدامات جبراني و در موارد مقتضي تملك به نفع اشخاص عمومي بناهايي كه از خسارات 541  ـ 3پاياني ماده 
  .آسيب ديده اند

  بخش سوم ـ مقامات پليس اداري
  162ـ  13مادة 

در مواردي كه خطر خسارت قريب الوقوع وجود دارد يا خسارت اتفاق افتاده است مقامات مورد اشاره در 
نند در هر لحظه از بهره بردار، جلوگيري يا جبران خسارات را بر اساس عنوان مي توا 165ـ  2ماده  2شمارة 

حاضر، در اختيار قرار دادن كليه اطالعات مربوط به خطر يا خسارات و اقدامات پيشگيرانه يا جبراني پيش بيني 
  .شده در عنوان حاضر را مطالبه نمايند
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  162ـ  14مادة 
را انجام ندهد يا اقدامات  162ـ  4تا  162ـ  3ات پيش بيني شده در مواد الف ـ در صورتيكه بهره بردار اقدام

مي  165ـ  2اجراء نكند مقامات ذكر شده در شمارة دوم ماده  162ـ  11جبراني پيش بيني شده را مطابق ماده 
  .توانند بعد از مدنظر قرار دادن مالحظات در يك مهلت معين شده نسبت به آن اقدام نمايند

مهلت تعيين شده منتفي گردد و بهره بردار اقدامات مشخص شده را اجراء ننمايد مقام مورد اشاره در  ب ـ اگر
  :مي تواند 165ـ  2ماده  2شمارة 

ـ بهره بردار را ملزم به سپردن مبلغي تضميني در نزد مقام عمومي جهت پيشگيري و جبرانهاي مشخص شده  1
  .واند اقدام به اخذ اين مبلغ بصورت اعتبار خارجي يا ماليات بنمايدوي مي ت. نمايد كه بتدريج مسترد مي گردد

  .بهره مند است] 21[مربوط به مالياتها 1920براي دريافت اين مبلغ دولت از امتيازات پيش بيني شده در ماده 
مبلغ سپرده شده در . در راستاي اجراي اقدامات پيشگيرانه يا جبرانگر نمايد  ـ اقدام به اداره به هزينه بهره بردار 2

مورد  514ـ  1بند نخست مي تواند براي تنظيم هزينه هاي ادارة اقدامات پيش بيني شده در بند الف و ج ماده 
  .استفاده قرار گيرد

  162ـ  15مادة 
در مواقع اضطراري و هنگاميكه بهره برداري كه موظف به پيشگيري يا جبران خسارات بر اساس عنوان حاضر 

شود، جماعات سرزميني و گروههاي آنها، مؤسسات عمومي ،گروههاي داراي منفعت عمومي، است شناخته ن
مالكيني كه اموال آنها در معرض خسارات    انجمنهاي حمايت از محيط زيست، سنديكاههاي حرفه اي، بنيادها،

نسبت به اتخاد تدابير  165ـ  2قرار گرفته يا انجمنهاي آنها مي توانند به مقام پيش بيني شده در شمارة دوم ماده 
موضوع را  162ـ  9و مادة  162ـ  8، 162ـ  4، 162ـ  3پيشگيرانه و جبراني مطابق ضوابط تعيين شده در موارد 

قابل اعمال خواهد  162ـ  16تا  162ـ  14و  162ـ  11، 162ـ  5آيينهاي پيش بيني شده در مواد . مطرح نمايند
  .بود

  162ـ  16مادة 
مي تواند از نزد   در هر حال، در موارد اضطراري يا خطر حاد، 165ـ  2شده در شمارة دوم ماده مقام پيش بيني 

  .خود يا به هزينه بهره بردار تدابير پيشگيرانه يا جبراني را اتخاذ نمايد
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  هزينه تدابير پيشگيري و جبراني : بخش چهارم
  162-17ماده 

از نظر    اجراي مقررات عنوان حاضر است،   ات در راستايبهره برداري كه موظف به پيشگيري وجبران خسار 
  :هزينه هاي ذيل حمايت مي گردد

  ـ در ارزيابي خسارات1
  ـ در تعيين، اجراء و پيگيري تدابير پيشگيرانه و جبراني2
  162ـ  10پيش بيني شده در دو عبارت نخستين مادة ] 22[ـ در موارد مقتضي درآيينهاي مشورتي3
  162ـ  12و  162ـ  5ي نسبت به غرامات مقرر، در اجراي مواد ـ در موارد مقتض4

  162ـ  18مادة 
داشته باشد، هزينه تدابير پيشگيرانه و جبراني توسط ] 23[هر گاه خسارات وارده بر محيط زيست اسباب متعدد

رت يا در ميان بهره برداران و شركت كنندگان در امر ورود خسا 165ـ  2ماده  2مقام پيش بيني شده در بند 
  .ايجاد خطر خسارات قريب الوقوع، تقسيم خواهد شد

  162ـ  19مادة  
ب مادة   قسمت 1در صورتيكه بهره بردار اقدام به اجراي تدابير پيشگيرانه يا جبراني بدون رعايت مقررات بند 

رف بهره بردار منجر به هزينه هاي اقداماتي را كه از ط 165ـ  2مادة  2مقام پيش بيني شده در بند . نمايد 162ـ  14
در صورتيكه كل هزينه    مقام اداري مي تواند تصميم بگيردكه. ورود خسارت شده است را دريافت خواهد كرد

  .دريافت نگردد  براي وصول ، بيش از مبلغ دريافتي شود، هزينه هاي تحميلي  هاي الزم
  162ـ  21ماده 

وانند عليه بهره بردار آيين بازپرداخت هزينه ها را براي مدتي مي ت 165ـ  2مادة  2مقامات پيش بيني شده در بند 
ساله از تاريخي كه تدابير اتخاذي پاين يافته يا در تاريخي كه بهره بردار بعنوان مسوول خسارات شناخته شده  5

  .تاريخ اخير مالك خواهد بود. است تعيين نمايند
  فصل سوم ـ مقررات كيفري 

  بخش نخست ـ بررسي تخلفات
   163ـ  1ادة م

عالوه بر افسرها و مقامات پليس قضايي مقامات ذيل داراي صالحيت تحقيق و بررسي جرائم مربوط به عنوان 
  حاضر و مقررات اجرايي آن هستند
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و  226ـ  2ماده  2و شمارة  216ـ  3ماده  1ـ كاركنان و مقامات اجرايي و قسم خورده مورد اشاره در شماره 1
 5و ناظرين تأسيسات طبقه بندي شده براي حمايت از محيط زيست مورد اشاره در ماده   541ـ  44مادة  4شمارة 

  . 514ـ 
، اداره ملي شكار و جانواران ]24[ـ مقامات اجرايي و قسم خورده ادارة ملي آب و محيطهاي آبزي 2

  .، و مؤسسات عمومي پاركهاي ملي]25[وحشي
  بخش دوم ـ ضمانتهاي كيفري

  163ـ  4مادة 
قابل مجازات به يكسال زندان و  163ـ  1و  162ـ  13اد مانع در اجراي وظايف مقامات مورد اشاره در ماده ايج

  .هزار يورو غرامت خواهد بود 150
  163ـ  5مادة 

هزار  75به شش ماه زندان و  162ـ  14عدم رعايت اسكان پيش بيني شده در بند الف ماده   ارتكاب به عمل
  .ات استيورو غرامت قابل مجاز

  163ـ  6مادة 
ـ  35همه يا بخشي از تصميم اعالمي را تحت شرايط پيش بيني شده در مواد    محكمه مي تواند انتشار يا پخش

  .كد جزايي را مقرر نمايد 131
  163ـ  7مادة 

كد جزايي به كيفر پيش بيني شده  131ـ  38اشخاص حقوقي عالوه بر غرامت پيش بيني شده تحت شرايط مادة 
همين ماده قابل اعمال  2همين كد و همچنين موارد پيش بيني شده در بند  131ـ  39ماده  9و  8، 6، 3بندهاي در 

  .در فعاليتها يا اجراي كيفرهاي ارتكابي خواهند بود
  فصل چهارم ـ مقررات ويژه فعاليتهاي خاص

  164ـ  1ماده 
  .نمي گردداجراي عنوان حاضر مانعي براي اجراي ساير رژيمهاي خاص محسوب 

  فصل پنجم ـ مقررات متفرقه
  165ـ  1مادة 

اتخاذي در جهت اعمال عنوان حاضر تابع دعاوي تام  165ـ  2ماده  2تصميمات مقام پيش بيني شده در بند 
  .اداري است
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  165ـ  2مادة 
  :مصوبه شوراي دولتي شرايط اجراي عنوان حاضر را معين مي كند اين مصوبه بويژه

پارلمان و  CE/35/ 2004مطابق ضميمه سوم دستور العمل  162ـ  1ي مورد اشاره در ماده ـ ليست فعاليتها 1
در خصوص مسئوليت زيست محيطي، مواردي را كه مربوط به پيشگيري و  2004آوريل  21شوراي اروپا و 

  .جبران خسارات زيست محيطي است را تعيين مي نمايد
  .نوان حاضر منصوب مي نمايدـ مقام اداري صالح را براي اجراي مقررات ع 2
، وجود خطر قريب الوقوع خسارت، اتخاذ 161ـ  1ـ شرايط ارزيابي حدت يك خسارت را مطابق تعريف ماده  3

، 2004آوريل  21پارلمان و شوراي اروپاي  CE/ 35/ 2004معيارهاي ليست شده در ضميمه نخست دستورالعمل 
  .پيش گفته، را تعيين نمايد

و  162ـ  8و تدابير جبراني مواد  162ـ  4و  162ـ  3اجراي تدابير پيشگيرانه مورد اشاره در مواد  ـ محتواو شرايط4
 2004آوريل  24پارلمان و شوراي اروپا مورخ  CE/  35/ 2004مطابق ضميمه دوم دستور العمل   را 162ـ  9

  .پيش گفته را مشخص نمايد
يني و گروههاي آنها، انجمنهاي حمايت از محيط زيست ـ شرايطي را كه تحت آن عموم مردم، جماعات سرزم5

بنا به مورد در خصوص محتوي و اجراي تدابير پيشگيرانه و جبراني تصريح شده، اطالع   و اشخاص ثالث ذينفع،
  .رساني شده يا طرف مشورت قرار مي گيرند را تعيين نمايد

شخص ديگر ذينفع مي تواند از مقام پيش ـ شرايطي را كه تحت آن انجمنهاي حمايت از محيط زيست يا هر 6
عنوان حاضر، اجراي تدابير پيشگيرانه يا جبراني پيش بيني شده در عنوان حاضر را مطالبه  2بيني شده در بند 

  .نمايد را تعيين نمايد
ني مي توانند مستقالً تدابير پيشگيرانه تعيي 162ـ  15ـ شرايطي را كه تحت آن اشخاص پيش بيني شده در مادة 7

  .ماده حاضر را اجرا نموده را تعيين نمايد 2توسط مقام مورد اشاره در بند 
است، بعد از توجه به وضعيت بهره بردار،كل  165ـ  2ماده  2تقاضايي كه خطاب به مقام مورد اشاره در بند 
  .مبلغي كه بايد تأديه گردد را تعيين خواهد نمود
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2-loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses 
dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement  Créé 
par la   
[2] - Conflit armé  
[3] - Guerre civile 
[4] - Insurrection 
[5] - Exceptionnelle  
[6] - Inévitable 
[7] - Irrésistible  
[8] - Directive 2004 / 35 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la 
responsabilité environnementale.  
[9] - Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. 
[10] -Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en 
matière de créances maritimes. 
[11] -Convention de Strasbourg du 4 novembre 1988 sur la limitation de la responsabilité en 
navigation intérieure.  
  
[12] - Le fait générateur du dommage 
[13] - Lien de causalité 
[14] - Mesures de prévention ou de réparation des dommages 
[15] -Mesures de prévention  
[16] - Empêcher  
[17] - Limiter  
[18] - Mesures de réparation  
[19] - La réparation primaire 
[20] - Réparation complémentaire 
[21] -Article 1920 du code général des impôts.   
[22] - Procédures de consultation 
[23] - Plusieurs causes  
[24] - Office national de l'eau et des milieux aquatiques. 
[25] - Office national de la chasse et de la faune sauvage 
http://mashadiali.blogfa.com/post-17.aspx 
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  يطيمح ستيز يالملل نيب يدعاوآراء و  نيمهمتر از برخي
  

  )1956دعواي اسپانيا عليه فرانسه، (Lac Lanoux  درياچه النو قضيه 
در داوري درياچه النو، محكمه داوري، ادعاي اسپانيا مبني بر اينكه انحراف آب توسط فرانسه، از يك درياچه  

ر محكمه  مزبو. فرانسوي به درون يك سيستم هيدروليكي، بر بهره برداري آب اسپانيا اثر گذارده است، رد نمود
ابتدائاً با تفسير تعهدات ناشي از يك قرارداد مبني بر اينكه هرگونه فعاليتي كه به امر بهره برداري هر يك از 
طرفين، از درياچه النو و رودخانه كارول، لطمه وارد آورد، احتياج به موافقت طرفين دارد، با قضيه برخورد 

  1.نمود
  

  )1969كا، دعواي كانادا عليه امري((Gut Dam)قضيه سد گت 
محكمه سد گت، به گونه اي همسان موضوع مسئوليت را بر يك قرار داد تضمين خسارت كه كانادا در قبال 

يكي از . رضايت دولت آمريكا جهت ايجاد سدي در مرز دو كشور با آن موافقت كرده بود، استوار كرد
، علي االصول خواسته نشده بود "از محكمه داوري مربوط به قضيه سد گت"محققان حقوقي اظهار مي دارد كه 

كه راجع به مسئوليت كانادا و يا راجع به معيارهاي مسئوليتي كه بايد به كار گرفته شود اظهارنظر كند، بلكه 
محقق ديگري . "دادگاه مزبور مي بايستي وظيفه محدودتر قضاوت در مورد ميزان خسارت را به انجام ميرساند

مذكور، محكمه داوري تحقيقاتش را درمورد يافتن رابطه اي متعارف بين  چنين اظهار مي دارد كه در قضيه
  2.خسارت وارده وساختن سد، به كار گرفت

  
  )1974دعواي انگليس و ايرلند شمالي عليه ايسلند، (قضيه قلمرو ماهيگيري

حظات مهمي درحاليكه ديوان در قضيه قلمرو ماهيگيري لزوماً با يك اختالف  دريايي روبرو است اما به مال
. توجه مي كند كه مي توان به عنوان آغازي براي توسعه اولين اصل حقوقي محيط زيست نوين مطرح باشد

در مسائل مربوط به درياها " :در اعالميه منضم به حكم ديوان در اين رابطه چنين مي نويسد 3قاضي سينگ 
آورده شده ،  1958كنوانسيون ژنو  2ماده اصلي كه در  –وجود تعهد به توجه متعارف به منافع كشورهاي ديگر 

                                                            
  59دانشگاه هاروارد، پيشين،  ص   1‐

  59دانشگاه هاروارد، پيشين، ص  - 2
3 . Singh. 
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بنابر اين تقدم حق دولت ساحلي بر حقوق ساير دول و حقوق . در راي ديوان نيز مورد اشاره قرار گرفته است
اين مساله الزم است كه تأكيد شود بقاء  ....ماهيگيران ساحلي در آبهاي مجاور بايد بر اساس انصاف حل شود

اگر اين مساله پذيرفته شود . ي است كه در استخراج منابع طبيعي بايد لحاظ گرددمحيط زيست طبيعي اصل مهم
كه اين منابع تنها براي استفاده نسل حاضر نيستند بلكه بايد براي نسل آينده نيز حفظ شوند و اين كه هيچ دولتي 

ناديده بگيرد، چرا كه  نمي تواند منحصراً از منابع طبيعي محيط  زيست استفاده كند و ميراث مشترك بشريت را
همانند  "بقاء منابع طبيعي "بر اين مبادي . اين منابع نعمتهايي هستند كه براي استفاده نسل حاضر و آينده هستند

بدين . ستونهاي حياتي و اصل حقوق محيط زيست  معاصر را تشكيل  مي دهند "توجه به منابع سايرين  "اصل 
در توسعه حقوق محيط زيست با به  كارگيري بهترين منافع جامعه  ايفا  سهم خود را 1974وسيله ديوان در سال 

  1.نمود
  

دسامبر  20شكايت استراليا و زالندنو عليه فرانسه درخصوص آزمايشهاي هسته اي فرانسه در
1974  

ريزش  در اين قضيه استراليا و نيوزيلند ادعا كردند كه آزمايش هاي اتمي هسته اي فرانسه  در اقيانوس آرام سبب
اتمي مي شود كه نقض فاحش حاكميت اين دوكشور را در پي دارد و همچنين نقيض حقوق بين الملل و در 

  .نتيجه صدمات محيط زيستي را سبب مي شود
مالحضات مورد توجه در اين قضيه بيشتر مبتني بر صدمات وارده بر محيط زيست توسط آزمايش هاي هسته اي 

اين مطلب به صراحت بيان مي شود كه آزمايش هاي هسته اي نه تنها تاثير نامطلوبي در اليحه استراليا . مي باشد 
اين مساله توسط استراليا مورد . بر ابناي بشر و حيوانات مي گذارد بلكه باعث آلودگي محيط زيست هم مي شود

مانده در سطح ادعا قرار گرفت كه آلودگي محيط زيست به وسيله انفجارات در اثر ريزش راديواكتيو به جا 
  .زمين از جمله آلودگي خاك، آب، اقيانوس ها، رودخانه ها، درياچه ها و نباتات مي باشد

. همچنين ادعا شد كه ريزش هاي اتمي بر اتمسفر تاثير مي گذارد و سبب تغيير شرايط آب و هوايي مي شود
  .كره جنوبي مي شودانفجارات هسته اي فرانسه سبب ريزش تروپوسفري بر سرزمين هاي واقع در نيم

. دادخواست نيوزيلند نيز به همين ترتيب بر خطرات ناشي از راديواكتيويته براي مردم و حيوانات تأكيد داشت
اين مساله . خطرات بيماريهاي مرگ زا و تاثيرات راديواكتيويته بر گونه هاي مهاجر نيز مورد تاكيد قرار گرفت 

                                                            
  .154ي، پيشين،ص فصيحي لنگرود 1‐
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ش هاي هسته اي انجام شده به وسيله فرانسه باعث ورود آلودگي به صراحت مورد توجه قرار گرفت كه آزماي
هوايي اين  و همچنين آبهاي سرزمين و حريم 1پايدار در سرزمين نيوزيلند، جزاير كوك و جزاير نيو و توكالن

  .ها مي شود سرزمين
ساله از نقطه نظر دراين مبادي، استراليا و نيوزيلند تقاضاي صدور دستور موقت از ديوان مي نمايند كه اين م

ديوان براساس اساسنامه خود اقدام به صدور دستور موقت  1973ژوئن  22در : حمايت زيست قابل توجه است
دستوري كه مقرر مي داشت، دولت  فرانسه بايد  آزمايش هاي هسته اي كه باعث به جا ماندن ريزش . مي نمايد

علي رغم اين دستور فرانسه در ماههاي ژوئيه و . ي كندهاي راديواكتيويته در سرزمين استراليا مي شود خودار
  2.دهد آزمايش هاي ديگري را انجام مي 1974اوت وسپتامبر 
نقطه بايد مورد توجه قرار بگيرد، اول اينكه استدالل اصلي كه توسط استراليا ارائه شده مبتني بر اين  در اينجا دو

اليا بدون رضايت اين كشور نقض حاكميت استراليا رادر پي قضيه است كه به جا ماندن مواد آنها در فضاي استر
دارد و همچنين استراليا تأكيد كرد كه آلودگي درياي آزاد به وسيله ريزش هاي اتمي راديواكتيويته، باعث 

بنابر اين استدالل اصلي استراليا مبتني بر ادعاي نقض حاكميت . نقض فاحش اصل آزادي درياهاي آزاد مي باشد
  .صدمات محيط زيستيبود تا 

از طرف ديگر مي توان بر استدالل استراليا توجه نمود بر اينكه اثرات آزمايش هاي هسته اي بر منابع دريا باعث 
دفاعيات مشاور استراليا براي اقناع . ايجاد شرايط زيست محيطي خواهد شد كه به هيچ وجه قابل جبران نيست

 21او تاكيد بسياربر مسائل محيط زيستي و اصل . قابل تأمل است ديوان جهت صدور دستور موقت در اين زمينه
اعالميه  استكهلم به عنوان يك اصل مناسب و قابل اعمال در اين قضيه، بيان مي دارد كه اين اصل بي ترديد 

مطلق و بدون قيد  21يك ديدگاه نوين در حمايت از محيط زيست مي باشد و متذكر مي شود كه تعهدات اصل 
  .استو شرط 

او بر قاعده نشأت گرفته از حقوق بين الملل عرفي تاكيد مي كند كه متضمن اين مطلب است كه دولت ها بايد 
از انجام اعمالي كه باعث ايجاد آلودگي و ايجاد خطر براي سالمتي بشر و محيط زيست مي شوند اجتناب 

و اشاره مي كند كه اعالميه استكهلم ا. ورزند، به ويژه قواعد منع كننده آزمايش هاي هسته اي در اتمسفر
معيارهاي حمايت از محيط زيست كه مورد تاييد جامعه بين المللي هستند را منعكس مي كند او سپس به قضيه 

                                                            
1 . Nice & Tokelan 

  576، چاپ اول، ص 1385الملل محيط زيست، نشر ميزان،  موسوي، سيد فضل اهللا، سر تحوالت منابع حقوق بين- 2
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كانال كورفو به عنوان شفاف ترين شناسايي قضايي از عدم تعرض به حاكميت سرزميني اشاره مي كند و چنين 
با انجام آزمايش  "قواعد مسئوليت دولت ها"و  "وظيفه حسن همجواري "ه ادعا مي كند كه فرانسه با توجه ب

  .هاي  هسته اي كه تبعات خطر ناكي را برسرزمين استراليا مي گذارند، حاكميت استراليا را نقض كرده است
 در درخواست نيوزيلند براي صدور دستور موقت نيز ما شاهد مباحث عمده اي در رابطه با نتايج آزمايش هاي

هسته اي بر محيط زيست مي باشيم و در آنجا چنين استدالل مي شود كه آزمايش هاي هسته اي فرانسه محيط 
زيست جهاني، منطقه اي، محلي و منابع موجود در آن را آلوده و اضافه شده، در حالي كه منابع دريايي 

حفاظت از اين منطقه و جلوگيري عنصراصلي امرار معاش مردم منطقه اقيانوس آرام جنوبي را تشكيل مي دهند، 
  .از آلوده شدن سرزمين هاي واقع شده در اين منطقه داراي اهميت بسياري مي باشد

دولت نيوزيلند تأكيد كرد كه در سالهاي اخير جامعه بين المللي كنوانسيون ها و اعالميه هاي زيادي را در رابطه 
ه است به ويژه كنوانسيون مربوط به محيط زيست بشر با مشكالت آلودگي و استفاده از محيط زيست منعقد كرد

  .و اصولي كه اعالميه استكهلم از آن نشأت گرفته است
استدالل ارائه شده، در طي جلسات استماع، براي صدور دستور موقت همچنين بر آلودگي ايجاد شده توسط 

  1.طوف شدريزش هاي هسته اي بر محيط زيست انساني و نقض حاكميت سرزمين نيوزيلند مع
ديوان فرصت اين را پيدا نكرد كه وارد در ماهيت قضيه شود و نتيجتاً فرصت توسعه و شفاف كردن موضوع 
مسئوليت دولت ها در قبال صدمات محيط زيستي را نيافت و هچنين فرصت پرداختن به اصل مطرح شده در 

ديگر  يا يك تعهد نسبت به جامعه قضيه كانال كرفو، به عنوان يك مسئوليت غير قراردادي در برابر دولت 
  .جهاني را پيدا نكرد

با وجود اين بعضي از مسائل و نگرانيهاي زيست محيطي در دفاعيات و بيانات شفاهي در نظرات جداگانه قضات 
  .ديوان مطرح شده است

ل عرفي در نظريه جداگانه خود اين سوال را مطرح مي كند كه آيا قاعده اي از حقوق بين المل 2قاضي پترن
ديگر از طريق انجام  وجود دارد كه بدان وسيله دولت ها را از ايجاد پسامد هاي راديواكتيويته بر سرزمين كشور

  .آزمايش هاي جوي منع كند

                                                            
  578موسوي، پيشين، ص - 1

2 . Petren 
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براي پاسخ به اين سوال قاضي پترن رويه وجود دولت ها را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد و به اين نتيجه مي 
وجود ندارد و چنين توضيح مي دهد كه مثال مربوط به چين در زمان انفجار يك بمب رسد كه چنين قاعده اي 

بسيار قوي در اتمسفر براي نفي هر گونه ادعا راجع به وجود چنين قاعده اي از حقوق بين الملل عرفي كافي 
  .است

تلقي مي كند تا او تالش هاي انجام شده براين منع آزمايش هاي هسته اي در جو را بيشتر اقدامات سياسي 
  .خارج مي باشد 1974حقوقي كه از چارچوب حقوق بين الملل در سال 

از طرف ديگر، نظر مخالف قاضي دي كاسترو منعكس كننده ديدگاه متفاوتي است، او به اصل الضرر به عنوان 
و و رأي بنيادين حقوق بين الملل محيط زيست استناد مي كند و همچنين به حكم مذكور در قضيه كانال كرف

امكان وجود قاعده اي از  1974براين مبادي قاضي دي كاسترو در سال . اشاره مي كند 1داوري تريل اسملتر
هاي مجاور  حقوق بين الملل عرفي را مورد شناسايي قرار مي داد كه انتشار گازهاي سمي و خطرناك ازسرزمين

ي از ريزش مواد راديو اكتيويته بر سرزمين را منع مي كرد و بدين ترتيب متذكر مي گردد كه پسامدهاي ناش
  .دولت ديگر ممنوع و غير قانوني مي باشد

اعالميه استكهلم يعني منبع آلودگي هاي فرامرزي  21او بدنبال اين مطلب مي افزايد كه قاعده موجود در اصل 
  .تدوين كننده حقوق بين الملل عرفي است

ه توجه مي كند كه فرانسه در طي مذاكرات  ديپلماتيك به هر حال ديوان صدور دستور موقت به اين نكت
برسلسله گزارشات علمي استناد كرده بود كه ريزش هاي اتمي حاصل از آزمايش هاي فرانسه سالمت مردم 

  2.استراليا خطري ايجاد نمي كند
بيان در پرتو مالحظات مذكور ديوان راضي به صور دستور موقت مي شود، ديوان در اين خصوص اين چنين 

  :مي كند
به منظور حفظ حقوق  ادعا شده به وسيله استراليا در دعوي حاضر با توجه به رسوب حاصل از ريزش  مواد  " 

  .   "راديواكتيويته در سرزمين استراليا، ديوان راضي به صدور دستور موقت مي شود
هنده حساسيت بسيار در ايراد صدمه به وسيله ريزش اتمي نشان د "امكان  "صدور دستور موقت به صرف  

  .پيشگيري از اين گونه خسارات زيست محيطي مي باشد

                                                            
1 .Trail Smelter 
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البته  ديوان در مورد مساله آلودگي دريايي آزاد  اقدامي را به عمل نياورده است و چنين حكم مي دهد كه 
دعا اوضاع و احوال قضيه چنين به نظر مي رسد كه نياز به صور دستور موقت در جهت حمايت از ساير حقوق ا

  .شده توسط استراليا وجود ندارد
در زمان قضيه آزمايش هاي هسته اي توسعه قابل مالحظه اي در رويه دولت ها از طريق انعقاد معاهدات دوجانبه 

  .و چند جانبه در زمينه  محيط زيست به وجود آمد
  

 دادخواست استراليا عليه ژاپن در ديوان بين المللي دادگستري در زمينه شكار نهنگ 

پس از مباحثات پر سر و صدايي كه ميان استراليا و ژاپن پيرامون شكار نهنگ در ماه گذشته رخ داد و ابراز 
مذاكرات دو  نگراني هايي در ارتباط با شكار بي رويه اين جاندار، باالخره ديروز پس از به نتيجه نرسيدن

مينه عليه ژاپن در را در اين ز دعواييكشور استراليا  شكار نهنگ كشور در قالب كميسيون بين المللي
   .محضر ديوان بين المللي دادگستري مطرح نمود

ژاپن در راستاي اجراي فاز دوم از برنامه بلند مدت شكار نهنگ در قالب برنامه تحقيقات « استراليا مدعي است 
، تعهدات خود را در چارچوب )JAPRA II(درباره شكار نهنگ بر اساس مجوز ويژه در قطب جنوب 

و همچنين ساير تعهدات خود در زمينه حفاظت از ) ICRW(ين المللي نظارت بر شكار نهنگ كنوانسيون ب
استراليا معتقد است كه ژاپن در ارتباط با » .پستانداران دريايي و محيط زيست دريايي را نقض كرده است

  :به طور مشخص تعهدات ذيل را نقض كرده و همچنان در حال نقض آنهاست ICRWكنوانسيون 
براي اجراي با حسن نيت محدوديت  ICRW بند دهم از جدول مربوط به e مندرج در بخش تعهد .1

  اعمال شده در منطقه ماهيگيري در ارتباط با صيد نهنگ ها براي اهداف تجاري؛ و
براي اقدام با حسن نيت در راستاي  ICRW بند هفتم از جدول مربوط به b تعهد مندرج در بخش .2

 .نهنگ هاي تجاري گوژپشت و پره دار در پناهگاه اقيانوس جنوبي اجتناب از التزام به شكار

 :ساخته است استراليا خاطر نشان 

، فقدان هر گونه ارتباط اثبات شده اي در جهت حفاظت و مديريت ذخاير JAPRA IIبا توجه به حجم برنامه «
 8مطابق با ماده  JAPRA II مربوط به وال ها و خطرات پيش آمده براي ذخاير و گونه هاي مورد نظر، برنامه

ICRW اين ماده اعطاي مجوز براي شكار، به دام انداختن و درمان وال ها را در راستاي (».قابل توجيه نيست
  .)اهداف تحقيقات علمي تنظيم مي نمايد
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ع به عالوه بر اين، استراليا معتقد به نقض انجام شده و در حال انجام تعهدات ژاپن در چارچوب كنوانسيون راج 
) Biological Diversity(گونه هاي جانوري و گياهي در معرض خطر و همچنين كنوانسيون تنوع زيستي 

  .است
ژاپن در حال نقض «در پايان دادخواست، استراليا از ديوان خواسته تا به قضاوت پرداخته و اعالم نمايد كه 

و بدين منظور ژاپن » يانوس جنوبي مي باشددر اق JAPRA IIتعهدات بين المللي خود در راستاي اجراي برنامه 
  :بايد

  را متوقف نمايد؛ JAPRA II اجراي .1
 مجاز مي شمرد؛ لغو هر گونه مجوز كه فعاليت هايي را كه موضوع تعهد در اين دادخواست هستند،  .2

م يا هر گونه برنامه مشابه ديگر انجا JAPRA IIارائه تضمين مبني بر اين كه اقدام ديگري را مطابق با  .3
 .آن در حقوق بين الملل منطبق شده باشد نخواهد داد تا زماني كه چنين برنامه اي با تعهدات مرتبط با 

مخالف بوده است، چه از طريق  JAPRA IIاستراليا در دادخواست خود شرح داده است كه همواره با برنامه 
وطه از جمله كميسيون بين المللي اقدامات سياسي و اعتراضات فردي و چه از طريق نهادهاي بين المللي مرب

 .شكار نهنگ

 22اساسنامه ديوان به اعالميه هاي اجباري صادره از سوي استراليا در تاريخ  36استراليا بر اساس بند دوم از ماده 
  .اشاره مي نمايد 2007جوالي  9و ژاپن در تاريخ  2002مارس 

  
 رأي قاضي برزيلي مبني بر تعليق ساخت سد بلومنته

در پي اعتراضات گسترده تشكل هاي زيست محيطي به ساخت سد بلو مونته در آمازون،   زارش سبز پرسبه گ 
سد بلو مونته كه زمان .يك قاضي در برزيل طي حكمي دستور به توقف عمليات ساخت اين سد را صادر كرد

، سومين سد زيادي است ساخت آن با مقاومت و مخالفت گروه هاي محيط زيستي برزيل همراه بوده است
اين سد بر يكي از شاخه هاي بسيار مهم رود آمازون ساخته مي . هيدروالكتريكي بزرگ دنيا محسوب مي شود

 . شود

. هكتار از جنگل هاي منطقه پاكتراشي شود 588اما جدا از مصايب رايج سدسازي، براي اجراي اين پروژه بايد 
مايل مربع بي  193از ساكنان منطقه با زير آب رفتن هزار نفر  20در همين حال بابت ساخت اين سد عظيم، 

   .خانمان مي شوند
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مي تواند  بلو مونته    سد   ساخت   اين آشكار است كه ": در گزارش قاضي برزيلي در مورد اين سد آمده است 
ز توسعه به بهره برداري از قابليت هاي گرفتن برق از انرژي آب توسط مردم بومي منجر شود و آن ها مي توانند ا

اما ضررهاي زيست . در هر حال ما در مورد محاسن اين سد قضاوت نمي كنيم. و ساخت اين سد تاثير بگيرند
محيطي سخت آن به حدي زياد است كه شركت هايي كه در ساخت اين سد شركت دارند مي توانند به لحاظ 

  ".قانوني و به جرم محيط زيستي تحت تعقيب قرار بگيرند

هزار نفر از  12كيلومتر مربع از زمين هاي جنگلي آمازون زير آب مي روند و  500د بلو مونته، در پي ساخت س 
اين سد همچنين سير طبيعي زندگي ماهي هاي اين منطقه را نيز مختل . ساكنان بومي منطقه بي خانمان مي شوند

   .مي كند
هزار  11شده از اين سد مي تواند  اما از سوي ديگر موافقان ساخت اين سد مي گويند كه برق استحصال    

اين سومين سد بزرگ جهان است و با رقمي برابر . ميليون خانه دربرزيل را تامين كند 23مگاوات باشد كه برق 
  .ميليارد دالر ساخته مي شود 17تا  12

زيست  در حكم اعالم شده از سوي قاضي برزيلي به عالوه در مورد تاثيرات مخرب سد بر قبايل محلي و محيط
  .هشدار داده شده است

  
  13:50 1390بهمن 14جمعه نقدي بر رأي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم آاليندگي شركت آلومينيوم ايران 

 نقد راي صادره -ب

كه مرجع صالح جهت رسيدگي به اين موضوع شخصا بر اين اعتقاد بودم ) 1389(تا اواخر سال گذشته      -1
در  473 :و شماره دادنامه 27/10/1389: ديوان عدالت است، لكن پيرو راي هيات عمومي اين ديوان به تاريخ

عدم صالحيت ديوان در رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات كميسيون “ :با موضوع 89/714: پرونده كالسه
بي ترديد مرجع صالح را محاكم عمومي شهرستان اراك دانستم، چرا كه در “ قانون زمين شهري 12موضوع ماده

مورخ  222و هـيأت عمومي ديـوان عـدالت اداري به موجب رأي وحدت رويه شماره  …“:اين راي آمده است
 222و در راي شماره ي “ …صالح دادگستري تعبير كرده، لذا هاي ذي واژه محكمه را به دادگاه 16/6/1382

ظهور در صالحيت » محاكم صالحه«نظر باينكه مراد مقنن از  … ”:ي نيز به اين موضوع اشاره شده كهاستناد
علي االصول تداعي كننده دادگاههاي ) محكمه(دادگاههاي عمومي دادگستري در قضيه مطروحه دارد و واژه 

در …(حيط زيستقانون حفاظت و بهسازي م 11و از آنجايي كه در ماده ي “ …ذيصالح دادگستري است و
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نسبت به اخطار يا دستور سازمان معترض باشند مي توانند به  ]در مانحن فيه ايرالكو]صورتي كه اشخاص ذينفع
دادگاه شهرستان محل شكايت نمايند دادگاه فورا و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي كند و در صورتي 

و .) راي دادگاه قطعي است. ع ممانعت خواهد دادكه اعتراض را وارد تشخيص دهد راي به ابطال اخطار يا رف
ادامه كار يا فعاليت كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه …(قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا 16ماده ي 

از )هاي مزبور منوط به صدور اجازه سازمان حفاظت محيط زيست و يا راي دادگاه صالحيتدار خواهد بود
به نظر مي رسد ديوان صالحيت الزم را نداشته و اقدامات شعبه ت، لذا نام برده اس[ محكمه]دادگاه

قابل نقض در شعب تشخيص ديوان است و پرونده مي بايست به دادگاه هاي  33محترم 
عمومي اراك ارجاع شود و از آنجايي كه اين احتمال بسيار قوي است، شاهد آزمون سختي 

مذكور در حدود يكماه  473راي شماره ي شايان ذكر است .براي محاكم اراك خواهيم بود
قانون  45پيش از تقديم دادخواست شركت ايرالكو به تصويب رسيده است و با عنايت به ماده 

    .ديوان عدالت اداري، مقنن توجه ويژه اي به آراي هيات عمومي داشته است

و محاكم اراك صالح به چنانچه عدم صالحيت ديوان عدالت مورد تاييد شعب تشخيص قرار گيرد      -2
ديوان را مي توان باطل تصور كرد، چرا كه با  33رسيدگي، آنگاه كليه اقدامات انجام شده از سوي شعبه محترم 

   صالحيت ارجاع امر به كارشناسي را نداشته و نظرات هيات هاي كارشناسي 33اين وصف به طور مثال شعبه 
عمومي شهرستان اراك در صورت صالحديد و بدون در نظر  نمي تواند مالك راي واقع شود و مجددا محاكم

 .داشتن نتايج پيشين مي توانند از هيات هاي كارشناسي ديگري استفاده كنند

به نظر مي رسد با توجه به قانون نحوه ي جلوگيري از آلودگي هوا كه بعد از قانون حفاظت و بهسازي      -3
در صورتي كه صاحبان و مسئوالن  ":آن آمده است 16ي محيط زيست به تصويب رسيده است و در ماده 

كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه هاي آلوده كننده ظرف مهلت تعيين شده مبادرت به رفع آلودگي يا ممانعت 
از كار و فعاليت كارخانه و كارگاه مربوط ننمايند، در پايان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محيط 

رجع قضائي ذيربط محل كه بالفاصله توسط مامورين انتظامي به مورد اجرا گذاشته مي شود از زيست و دستور م
ادامه كار يا فعاليت . كار و فعاليت كارخانجات و كارگاه هاي آلوده كننده جلوگيري به عمل خواهد آمد

زيست و يا راي كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه هاي مزبور منوط به صدور اجازه سازمان حفاظت محيط 
آنگاه محاكم عمومي جزايي شهرستان اراك صالح به رسيدگي هستند، زيرا  "دادگاه صالحيتدار خواهد بود

مامورين انتظامي با دستور دادستان محترم انجام وظيفه نموده و دادسرا نيز در معيت دادگاه جزايي فعاليت مي 
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شركت ايرالكو با طرفيت قرار دادن اداره ي محيط  نمايد، كه با اين شرح محاكم عمومي جزايي به درخواست
نانويس نماند در دادخواست تقديمي شركت . زيست و دادسرا نسبت به موضوع اتخاذ تصميم خواهند نمود

ايرالكو، طرف شكايت، اداره محيط زيست استان مركزي و شهرداري اراك قرار داده شده اند، در صورتيكه 
اراك، دادسراي اراك طرف شكايت قرار مي گرفت،زيرا درخواست هاي پسنديده بود به جاي شهرداري 

محيط زيست توسط اوامر دادستان هاي وقت كه رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري را از حيث ضابط بودن 
بر عهده داشته اند انجام گرفته و ممكن بوده است اقدامات دادسرا در خارج از چارچوب هاي قانوني بوده باشد، 

در اين صورت شخصا مي بايست به دفاع از خود مي پرداخته و هر حالت ممكن ديگري را نيز مي توان كه 
منوط به حضور داسراي اراك در دعواي مطروح بوده است،   تصور كرد، و از آنجايي كه اتخاذ تصميم مناسب
 .را صادر مي فرمودند) رد شكايت("عدم استماع دعوي"لذا به نظر مي رسد شايسته بود ديوان محترم قرار 

اوال در اخطاريه هاي مورد شكايت و اعتراض رعايت مقررات شكلي ...":در راي صادره ذكر شده است     -4
قانوني از حيث قيد و تعيين مصاديق و نوع و ميزان آلودگي و آاليندگي نگرديده و به تكليف مقرر در مواد 

قبل از اين . "...و تبصره هاي ذيل آن عمل نگرديده 1374قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب  16و15
اشاره شده است، لكن استاندارد هاي حد مجاز خروجي از كارخانجات و كارگاه هاي صنعتي  16به ماده ي 

به تصويب رياست محترم جمهور مي  28/9/79قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا در تاريخ  15،موضوع ماده 
ن مصوبه از استاندارد هاي هر منطقه با توجه به كيفيت هوا و مناسبات زيست محيطي آن رسد، و موردي در اي

مناطق به چشم نمي خورد و به نظر مي رسد در اين خصوص اداره ي محيط زيست با فقدان قوانين و با فقدان 
ي عمل كرده و شايد استاندارد براي هر منطقه روبرو بوده و صرفا به وظيفه ي ذاتي خود با تكيه بر مباني علم

 .نتوان ايرادي بر اين اداره وارد نمود

از استدالل هاي راي خود در مجموع به مصوبات هيات  "ثالثا"و  "ثانيا"ديوان محترم در قسمت هاي      -5
 "نصب سيستم فيلتراسيون مطابق استانداردهاي الزم روي خطوط قديمي"محترم دولت اشاره داشته كه عبارت 

گرديده و مفهوم  "مصوبه اخيرالذكر 9در قبال خارج نمودن خط قديمي توليد مندرج در بند "رت جايگزين عبا
آن اين است كه تعطيلي و خروج خطوط قديمي توليد نسخ ضمني گرديده و براي نصب سيستم فيلتراسيون نيز 

مصوبات هيات  لكن مي بايست در نظر داشت.در نظر گرفته شده است[ميليارد تومان 150]هزينه ي هنگفتي
ها مكلف   دادگاه  قضات   و) قانون اساسي 138اصل (محترم دولت نمي تواند بر خالف متن و روح قوانين باشد

از   يا خارج  اسالمي  و مقررات  با قوانين  مخالف  كه  دولتي  هاي  نامه  ها و آيين  نامه  تصويب  شده اند از اجراي
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  را از ديوان  مقررات  گونه  اين  تواند ابطال  مي  كنند و هر كس  دداريخو  است  مجريه  قوه  حدود اختيارات
قانون ماليات بر ارزش افزوده  38ماده  1حال با دقت نظر در تبصره .(170اصل (تقاضا كند  اداري  عدالت

واحدهاي توليدي آالينده محيط زيست كه استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمي )
از قيمت ) %1( مشمول پرداخت يك درصد  … ايند، طبق تشخيص و اعالم سازمان حفاظت محيط زيستنم

متوجه مي شويم آخرين اراده ي مقنن در تشخيص آاليندگي، ) فروش به عنوان عوارض آاليندگي مي باشند
قوانين مشابه  سازمان محيط زيست است و مصوبه ي هيات محترم دولت به دليل مغايرت با اين تبصره و ديگر

قابل اعمال به نظر نمي رسد كه به تبع آن نمي تواند مالك صدور راي قرار گيرد و همچنين با توجه به 
 .خصوصي بودن شركت ايرالكو به سختي بتوان اين مصوبات را به بخش خصوصي تسري داد

 از جمله اندازه گيري هاي از راي صادره كه در راستاي مسائل فني ”رابعا”به دليل تخصصي بودن قسمت      -6

HF و غيره است، سخني به ميان نمي آورم. 

هر چند كارخانه آلومينيوم ايران مطابق ضوابط موضوعه قانوني  …“:در قسمتي ديگر از راي آمده است     -7
آالينده قلمداد نمي شود لكن به جهت رعايت بهتر استانداردهاي زيست محيطي و با عنايت به لزوم رعايت 

طرح مصوب جامع شركت ايرالكو مورخه  5وق عامه مردم شريف اراك شركت آلومينيوم ايران وفق بند حق
دولت محترم با لحاظ تامين اعتبار نسبت به اجراي كامل نصب سيستم كنترل آاليندگي بر روي  16/9/89

تقريبا (د تومانميليار 150كه شايان ذكر است در خصوص اين مصوبه ميزان “ …خطوط قديم احياء اقدام تا
 43تسهيالت در نظر گرفته شده و پسنديده است با رعايت كامل اصل )سال شهرداري اراك 3برابر با بودجه ي 

 .قانون اساسي اقدامات شايسته اي صورت پذيرد

هر چند راي موصوف اقدامات و تصميمات اداره ي محيط زيست را ابطال كرده، ولي مي بايست در نظر داشته 
مساله ي آلودگي امري حادث است و ممكن است از نظر مراجع ذي صالح مانند اداره ي محيط باشيم كه 

هم اكنون مجددا ايرالكو آلوده كننده اعالم شود و ) حسب مورد(زيست و يا مركز بهداشت و يا شهرداري
اسان و نسبت به توقف ديگ هاي اين شركت دستوراتي صادر گردد و يا حتي اداره ي محيط زيست از كارشن

شركت هاي متخصص و معتمدي نظر اخذ نموده و اقدامات كيفري، حقوقي و يا اداري اي را اتخاذ كند و يا 
بند الف (شايد حتي سازمان محترم بازرسي وارد عمل شده و يا دادستان گرامي از جهت حفظ حقوق عمومي

قوانين بر عهده ي ايشان قرار داده  و اختياراتي كه ديگر) قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقالب 3ماده 
در صورت ) 1387قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور اصالحي  2ماده “ د”بند  1به طور مثال تبصره ( است
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صالحديد به مساله ورود پيدا كنند، كه حركت شركت ايرالكو در چارچوب قوانين و مقررات زيست محيطي 
 .ن شركت مي بخشدارزشي دو چندان به فعاليت هاي صنعتي آ
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  :بخش ششم
  اخبارگزيده اي از 
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 مسابقه انشاء به دبير كل سازمان ملل در مورد آينده زمين  

  
اين موسسه مي . كودكان برگزار مي كند يك مسابقه انشاء نويسي براي The living Rainforestموسسه 

هان براي ايجاد آينده اي پايدارتر براي سياره ي خواهد بداند كودكان چه خواسته اي از دولت ها و رهبران ج
مارس انشاء خود  30عالقمندان مي توانند تا . است 20+ شركت در اجالس ريو    جايزه اين مسابقه .زمين دارند

  .ارسال نمايند لينكهاي زير  را به 

http://www.livingrainforest.org/ 
http://www.livingrainforest.org/explore/schools‐debate/school‐teacher‐
registration/ 
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  نقش حزب اكولوژي فرانسه در انتخابات رياست جمهوري  
 الگ علي مشهديبرگرفته از وب

نيكال هولو از چهره مورد عالقه فرانسويان منتسب به حزب اكولوژي اروپا هنوز در مورد حضور خود  
  .گيري نكرده است درانتخابات رياست جمهوري پيش رو تصميم

به هرحال نامزدهاي احتمالي براي واجد شرايط شناخته شدن براي رقابت در انتخابات رياست جمهوري فرانسه 
  .عضو از پنج منطقه فرانسه نياز دارند 200  حمايت حداقل  به

  .اين درحالي است كه سران و اعضا ديگر احزاب فعال فرانسه نيز همزمان مشاوره و رايزنيها را آغاز كرده اند

حزب سوسياليست فرانسه نيز همچون سنوات گذشته از اين قاعده مستنثي نبوده و تاكنون شماري از اعضا اين 
به صورت زودهنگام و خارج از چهارچوب انتخابات حزبي از نامزدي زودهنگام خود به رياست  حزب

  .جمهوري فرانسه خبرداده اند

ساركوزي نيز كه از عالقه مندي خود براي شركت در انتخابات مزبور پرده برداشته از هم اكنون رايزنيها و 
  . از كرده استديدارهاي خود با گروههاي مختلف مردمي و سياسي را آغ

هاي مقيم فرانسه ديدار  وي درصدد است تا دراجراي سلسله ديدارهاي خود ظرف روزهاي آتي با جامعه آسيايي
  . مناسبت اين ديدار آغاز سال جديد چيني عنوان شده است. كند

پزشك  80  ميالدي ، عبدالرحمن دحمان يكي از مشاوران اليزه با  2011   اين درحالي است كه اواسط ژانويه
مهاجر تبار مقيم فرانسه در يكي از رستورانهاي نزديك اليزه ديداركرد تا ارتباط اليزه با جوامع مهاجر تبار 

  .همچنان برقرار باقي بماند

دحمان در اين ديدار تاكيد كرده است كه ساركوزي تنها رييس جمهوري است كه تاكنون فضا را براي 
  .تا مغربي را به دولت آورده و خود او نيز فرزند يك مهاجر استمهاجرين بازگذاشته و وزراي اصال

  .دهد كه با آمدن ساركوزي اينكه ما شهروندان طبقه پايين محسوب شويم به پايان رسيده است وي ادامه مي

آغاز شده است يا نه ؟ كسي سخن   2012 باره كه آيا عملياتي براي فتح رياست جمهوري سال  در اليزه در اين
گويد ولي خود رييس جمهور به اين نتيجه رسيده است كه حرفهايش در شهر گرونوبل كه در ميان  ينم

  .كرد شايد به ضرر چهره او تمام شود مهاجرت و ناامني ارتباط برقرار مي
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اند و  ها جدا شده ميالدي تاكنون اوضاع خيلي تغيير كرده و خيلي 2007   از: گويد  يك وزير سابق دولت مي
كند كه ساركوزي فهميده است كه  بر سر هويت ملي شكاف را خيلي عميق كرده است دحمان تاكيد ميبحث 

  .بايد ديالوگ را از سر بگيرد و بايد مقداري هم كارهاي تربيتي بكند

ديدارهاي بسياري از اين نوع انجام داده و با اقشار مختلف  2012   گويد او موظف است در سال دحمان مي
رتبار از وكال ، قضات و دانشگاهيان گرفته تا مهاجرين آفريقايي ديدار و براي بهبود چهره جوامع مهاج

  .ساركوزي بكوشد

درصد تقليل داده  40  ساركوزي از جمله به دليل اجراي نظام قانون بازنشستگي جايگاه مردمي خود را به زير 
  .است

وري فرانسه باقي است ، از هم اكنون فضاي انتخاباتي ماه زمان به انتخابات رياست جمه 14  اگرچه هنوز حدود 
  .در جامعه فرانسوي تداعي شده است

 



  )    وضعيت حاد درياچه اروميه از نظر حقوق محيط زيستموردي بررسي با (        )1391(ويژه نامه حقوق محيط زيست  
 

456 

www.azyasa.wordpress.com                                                                azyasa@gmail.com 
 انجمن حقوقي آذياسا

 ها موظفند در جرايم زيست محيطي واكنش نشان دهند دادستان

  دكتر عبدالمحسن عبداللهي
يك عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با برشمردن قوانين مرتبط با وضعيت زيست محيطي 

اند كه در مورد كارون دخالت كند اما  شش قانون به سازمان محيط زيست اجازه و تكليف كرده: ارون گفتك
  .مدار و مدبرانه در مورد آب كارون نيستيم متاسفانه ما شاهد برخورد قانون

ي  حوزهوي همچنين درباره وظايف دادستاني در اين حوزه با انتقاد از اينكه دادستاني گويي اقدام قانوني در 
جرايم زيست محيطي را منوط به اقدام و درخواست سازمان محيط زيست يا ديگر متوليان قانوني دانسته است 

ها حتي اگر در قانون صراحتا اشاره نشده باشد،  دادستان  :نگاري بسنده كرده است، تاكيد كرد وصرفا به نامه
  .وظيفه دارند در جرايم زيست محيطي واكنش نشان دهند

وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره ورود فاضالب به آب كارون و ابعاد  عبدالمحسن عبداللهي در گفتدكتر 
درصد آب شرب  70هاي زيست محيطي تقريبا  كارون صرف نظر از جنبه: حقوقي اين موضوع اظهار كرد

متر مكعب فاضالب و  57، در هر ثانيه 81طبق آمار سال . كند شهرهاي بزرگي مثل اهواز و دزفول را فراهم مي
به همين دليل وضع كارون . شود قطعا اگر آمارها را به روز كنيم، مقدار آن بيشتر مي. شود پساب وارد كارون مي
  .شود بحراني گزارش مي

  توان مردم را مستقيما مسوول آلودگي كارون دانست نمي
هاي كشاورزي و  هاي شهري، زه آب بي فاضال شود، در سه دسته هايي را كه به كارون ريخته مي وي آالينده
هنوز شهرهاي اطراف كارون : هاي شهري توضيح داد هاي صنعتي طبقه بندي كرد و درباره فاضالب فاضالب

از نقطه نظر حقوقي . شود ها وارد كارون مي فاقد يك شبكه تصفيه فاضالب شهري هستند و طبيعتا اين فاضالب
در اينجا ما بايد به دنبال قصور . مسئوليت حقوقي قائل شد  اطراف، شود براي مردم ساكن شهرهاي به سختي مي

هاي آب و فاضالب و  آوري فاضالب شهري و تصفيه آن هستند يعني شركت نهادهايي بگرديم كه مسئول جمع
هاي  توان مردم را مستقيما مسئول آلودگي كارون از طريق فاضالب پس نمي. سازمان حفاظت محيط زيست

  .شهري دانست
  توان كشاورز را به علت كشاورزي و زه آب ناشي از بارندگي مقصر آلودگي كارون دانست نمي

هاي كشاورزي و نقش آن در آلودگي  عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي درباره زه آب
ختلف هاي منطقه اطراف كارون بسيار شور است و از طرف ديگر مزارع م از يك طرف، زمين: كارون گفت
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هاي  كش ها و آفت كش نيشكر در اطراف كارون وجود دارد و طبيعي است كه در اين مزارع عموما از علف
هاي كشاورزي به سوي كارون جاري و موجب  آب ها، زه در نتيجه در اثر بارندگي. شود شيميايي استفاده مي

زي از سموم ممنوعه استفاده در صورتي كه كشاور. شود هاي خطرناك مي شور شدن و آلوده شدن آن به سم
توان كشاورز را به علت كشاورزي و زه آب ناشي  كند، شايد بتوان مسئوليت حقوقي براي وي قائل شد اما نمي

  .از بارندگي مقصر آلودگي كارون دانست
هاي كشاورزي به مناطق دور  كشي آب بايد توجه كرد كه چه نهادي مسئوليت كانال : عبداللهي خاطرنشان كرد

اين مطابق قانون وظيفه سازمان متولي . ز كارون را بر عهده داشته اما از انجام اين وظيفه خودداري كرده استا
كرد كه اين كار را نكرده و اين وضعيت  محيط زيست است كه بايد تدابير مناسبي را در اين خصوص اتخاذ مي

محيط زيست و وزارت جهاد كشاورزي در ظاهرا طرحي در اين زمينه با همكاري سازمان . به وجود آمده است
ها كار جدي نيز در اين زمينه انجام نشده  در واقع اين مساله رها نشده ولي نظر به گذشت سال. دست مطالعه است

  .است
  ها محول كنيم توانيم مسووليت آلودگي كارون را به موجب قانون به صاحبان صنايع و كارگاه مي

سازي  صنايع متعددي از قبيل پااليش نفت، نوشابه: در آلودگي كارون گفتهاي صنعتي  وي درباره نقش پساب
هاي اطراف  برخالف دو مقوله قبلي يعني كشاورزان و ساكنين محله. و كاغذسازي در حاشيه كارون قرار دارد
ليت توانيم به موجب قانون مستقيما مسئو ها واحدهايي هستند كه ما مي ساحل كارون، صاحبان صنايع و كارگاه

ها را مشخص  قوانين در اين زمينه نه تنها مسئوليت صنايع و كارگاه. ها محول كنيم آلودگي كارون را به آن
البته اقداماتي براي تجهيز صنايع دولتي . اند بيني كرده هايي هم براي متخلفان در قوانين پيش كردند، كه مجازات

 .ده تا از تخليه نفت آب به رودخانه كارون جلوگيري شودها انجام ش از جمله پااليشگاه آبادان به تصفيه خانه

توانند مستقيما  در مورد فاضالب شهري مردم نمي: اين عضو هيات علمي پژوهشكده علوم محيطي اظهار كرد
به عنوان مسئول قابل شناسايي   ها نيز كشاورزان جزء با استثناي مذكور، مسئول شناخته شوند و در مورد زه آب

ها اشاره  هاي صنعتي است كه قوانين و مقررات صراحتا به صاحبان كارگاه نتيجه فقط در مورد پساب در. نيستند
 .كند مي

وضعيت كنوني كارون معلول تركيبي از عوامل متعدد : عبداللهي درباره ميزان هر آالينده در آب كارون گفت
بارش بيشتر شود، طبيعي است كه زه هر مقدار . توان به سادگي درصد هر آالينده را مشخص كرد است و نمي

تنها واحدي . گذارد ها تاثير مي يابد و ميزان آب شرب مصرفي مردم در ميزان پساب فاضالب ها افزايش مي آب
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ها در مواردي  هاي صنعتي است كه صاحبان كارگاه گيري است، پساب كه به راحتي قابل شناسايي و اندازه
روي اين مساله . كنند كنند و به شكل ناملموسي آن را وارد رودخانه مي برخالف قانون، آن را با آب رقيق مي

  .كار شده و قوانين در هر سه مورد در حال اجرا است
 آمد كردند يا بكنند، اين وضع براي كارون به وجود نمي اگر نهادهاي مسئول به وظايفشان عمل مي

سازها مسئول آلودگي  ها يعني آلوده تنها آالينده: دوي درباره نهادهاي مسئول در آلودگي كارون ابراز عقيده كر
كردند يا بكنند اين  شان به درستي عمل مي به نظر بنده، اگر نهادهاي مسئول به وظايف قانوني. كارون نيستند

سازها كه مسئوالن حفاظت از محيط زيست اعم از سازمان محيط  آمد يعني نه تنها آلوده وضع به وجود نمي
اند و آلودگي ناشي از عوامل متعددي  و فاضالب و قوه قضائيه نيز در وضع كنوني مسئول زيست، شركت آب

  .است
 هاي آالينده محيط زيست را دارد سازمان محيط زيست صالحيت شناسايي و اخطار كتبي به صاحبان كارگاه

ا طرح اين سوال اين عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي درباره نقش سازمان محيط زيست ب
اولين : كه سازمان محيط زيست بر مبناي چه قانوني مسئول حفاظت از رودخانه كارون بوده و هست؟ پاسخ داد

قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست است كه در سال  11كند، ماده  قانوني كه ما را به اين بحث هدايت مي
حيط زيست به موجب اين ماده صالحيت شناسايي سازمان م. به عنوان يك قانون مادر تصويب شده است 1353

هاي آالينده محيط زيست را برعهده دارد يعني وظيفه شناسايي  و اخطار كتبي به صاحبان كارخانجات و كارگاه
  .و اخطار كتبي دارد

اخطار بايد كتبي، حاوي موارد رفع آلودگي، نوع، ميزان و چگونگي از بين بردن منبع آلودگي و : وي افزود
ي تعطيلي نهاد مربوطه باشد يعني به سازمان محيط زيست اين اختيار داده شده است كه يا با اعطاي مهلت يا حت

قانون در صورت . در مواقع اضطراري بدون دادن هرگونه مهلتي، دستور تعطيلي آن واحد را صادر كند
. كه مستقيما دستور تعطيلي دهدها به رييس سازمان محيط زيست اجازه داده  خودداري صاحبان صنايع و كارگاه

  .روز تا يك سال حبس، جريمه يا هر دو اينها محكوم خواهند شد 61متخلف از اين قانون به حبس از 
  هاست طبق قوانين سازمان محيط زيست مسئول اصلي حفاظت از آب

قانون  11يي ماده نامه اجرا آيين 4ماده : اين عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي اظهار كرد
، سازمان محيط زيست را مسئول اصلي 71ها در سال  حفاظت و بهسازي محيط زيست در مورد آلودگي آب
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ي مذكور، سازمان محيط زيست را مسئول اصلي حفاظت از  نامه آيين 7گيرد و ماده  ها در نظر مي حفاظت از آب
  .گيرد ها در نظر مي آب

هاي موجود در قانون استفاده نكرده است، به  گاه از ظرفيت ان محيط زيست هيچعبداللهي با اشاره به اينكه سازم
مالحظات اجتماعي و اقتصادي مانع از «: اظهارات مديركل محيط زيست خوزستان اشاره كرد كه گفته است

  .«در تعطيلي واحدها شده است 11اجراي ماده 
محيط زيست مالحظات اجتماعي و اقتصادي  اين جمله به معناي آن است كه براي سازمان: عبداللهي گفت

ي سازمان به  را اجرا نكرده در حالي كه به نظر من اوال وظيفه 11وجود داشته است كه منويات مندرج در ماده 
نامه ياد شده مطلق است يعني سازمان  آيين 7قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و ماده  11موجب ماده 

نامه ياد شده حتي اعطاي مهلت بيشتر به  آيين 9كه ماده  ضمن آن. اي نيست حظهوظيفه دارد و مقيد به هيچ مال
خطر جدي براي سالمتي انسان يا ساير موجودات «هاي آالينده را در مواردي را كه چنين مهلتي صاحبان كارگاه

  .«زنده باشد، منع كرده است
  مت مردم بوده است؟آيا مالحظه اقتصادي و اجتماعي باالتر از مالحظات انساني و سال

نامه تاكيد دارد كه حتي در مواردي كه اعطاي مهلت بيشتر باعث خطرات جاني  آيين: وي در ادامه تصريح كرد
مساله اين است كه بهداشت و سالمت عمومي مردمي كه  .شود، ممنوع است براي مردم و موجودات آبزي مي

اي است و به نظر من مديركل محيط زيست  حظهشود، باالتر از هر مال آب شرب آنها از كارون تامين مي
آيا مالحظه اقتصادي و اجتماعي . توانست استناد كند اي باالتر از سالمت مردم نمي خوزستان به هيچ مالحظه

  باالتر از مالحظات انساني و سالمت مردم بوده است؟
نامه مورد نظر در  ن مغاير با آييني كارو عبداللهي با ابراز اين عقيده كه عملكرد سازمان محيط زيست در حوزه

ي مديركل محيط زيست خوزستان از  سازمان محيط زيست بنا به گفته: شود، ابراز داشت نظر گرفته مي
. ها را فراهم كند خانه كه موجبات تعطيلي يا تجهيز آنها به تصفيه گيرد، به جاي اين واحدهاي آالينده جريمه مي

كه سازمان به واحدهاي متخلف اجازه داده كه با پرداخت مبالغي به عنوان  معني اين عملكرد سازمان اين است
بيني شده در قوانين را به دست آورد كه من اين را به صورت تبديل  جريمه، امكان ارتكاب جرايم پيش

مه، كنيم يعني به فرد اجازه داديم در قبال پرداخت جري هاي سخت يا تعطيلي واحدها به جريمه تعبير مي مجازات
  .به ارتكاب جرم ادامه دهد
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گيري و  ، سازمان محيط زيست را مسوول پيش1361آب مصوب  قانون توزيع عادالنه 46ماده : وي گفت
نيز در اين حوزه  1383قانون مديريت پسماند مصوب  16عالوه ماده  به. ممانعت از آلودگي آب دانسته است

مفهوم مخالف آن اين است كه در مورد . شود ها اعمال نمي البته اين قانون به بحث فاضالب. قابل توجه است
ي  اين قانون مجازات جريمه. پسماندهاي صنعتي قابل اعمال است كه تا حدي مشمول تعريف فاضالب نشود

بيني كرده است و مسووليت نظارت و اجراي  ميليون تومان براي متخلفان پيش 10هزار تومان تا  200نقدي بين 
  .يط زيست و وزارت بهداشت و درمان هم مسوول اعالم واحدهاي متخلف استآن با سازمان مح

  دهد شش قانون به سازمان محيط زيست اجازه دخالت در وضعيت كارون را مي
  مدار و مدبرانه در مورد آب كارون نيستيم شاهد برخورد قانون

در اين ماده : اسالمي افزودقانون مجازات  688عضو هيات علمي پژوهشكده علوم محيطي با اشاره به ماده 
ها از طريق دفع فاضالب جرم محسوب  هرگونه اقدام عليه بهداشت عمومي از جمله آلوده كردن آب رودخانه

شود و براي مرتكب تا يك سال حبس در نظر گرفته و سازمان محيط زيست در كنار وزارت بهداشت و  مي
قانون به سازمان محيط زيست  6توان گفت  مي. ه استدرمان جزو نهادهاي مسوول براي اعالم جرم شناخته شد

مدار و مدبرانه در  اجازه و تكليف بار كردند كه در مورد كارون دخالت كنند اما متاسفانه ما شاهد برخورد قانون
  .مورد آب كارون نيستيم

  محيط زيست؛ قرباني خاموش
به : رون با تاكيد به دادستاني اظهار كردقضاييه در جلوگيري از آلودگي آب كا  نقش قوه  عبداللهي درباره

اين . قضاييه مسوول كشف و پيشگيري جرايم، از جمله جرايم زيست محيطي است  موجب قانون اساسي، قوه
شود و هرگونه  شود چون محيط زيست يك كاالي عمومي محسوب مي مورد معموال توسط دادستاني انجام مي

ي حفاظت از  العموم يا دادستان وظيفه اي است كه مدعي نافع عامهخسارت و لطمه به محيط زيست، لطمه به م
  .آنها را به عهده دارد

العموم  تواند دفاع كند و اين مدعي در واقع محيط زيست قرباني خاموشي است كه از خودش نمي: وي ادامه داد
وانند اعالم جرم كنند و ت گونه موارد مي توانند دخالت كنند، در اين و نهادهايي كه از جانب عموم مردم مي

  .بيني شده در قانون را به مجازات برسانند مرتكب جرايم پيش
  ها وظيفه دارند در همه جرايم زيست محيطي واكنش نشان دهند دادستان
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ها حتي اگر در قانون صراحتا اشاره به نقش دادستان  دادستان: اين عضو هيات علمي شهيد بهشتي اظهار كرد
قانون مجازات  688ماده . ارند كه در جرايم زيست محيطي از خودشان واكنش نشان دهندنشده باشد، وظيفه د

طبيعي است كه در اين مورد نيز دادستاني بايد . دهد قوه قضاييه قرار مي  اسالمي تكليف عمومي را بر عهده
بيني  حيطي پيشعالوه بر تكليف عام، تكاليف خاصي نيز براي دادستاني در قوانين خاص زيست م. دخالت كند

در واقع هرجا جرمي به عنوان جرم زيست محيطي در قوانين داشته باشيم وظيفه دادستاني است كه دخالت . شده
  .كند

  دادستاني ادامه تخليه فاضالب به كارون را جزو جرايم خاص قابل تعقيب دانسته است
حيط زيست در صورت اقدام به موجب نامه جلوگيري از آلودگي آب، سازمان م آيين 19مطابق ماده : وي افزود

  اين ماده نحوه. مربوطه را مطلع كند  هاي حوزه قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست بايد دادستان 11ماده 
البته . كند معين مي 11تعامل ميان سازمان حفاظت محيط زيست و دادستاني را در رابطه با جرايم مندرج در ماده 

 87بت به وظايف خود اذعان و اطالع داشته، به نحوي كه در نيمه دوم سال در مورد كارون، دادستاني نس
ي تخليه فاضالب به رود كارون را جزو جرايم خاص  اي به رييس سازمان، ادامه دادستان كل كشور طي نامه

  .قابل تعقيب دانسته است
  محيطي نيست جرايم زيست  وظيفه كشف جرم از سوي ساير نهادها مانع دخالت دادستاني در حوزه

گويي كه . نگاري انجام نشده است با اين حال متاسفانه تاكنون هيچ اقدامي جز نامه: عبداللهي خاطرنشان كرد
جرايم زيست محيطي را منوط به اقدام و درخواست سازمان محيط زيست يا   دادستاني اقدام قانوني در حوزه
گونه   ي جرايم زيست محيطي اين است كه در اين ي دربارهظاهرا تلقي دادستان. ديگر متوليان قانوني دانسته است
كه سازمان محيط زيست چنين مسووليتي را از او بخواهد درحالي كه وظيفه  مواقع نبايد دخالت كند مگر اين

البته . دادستاني در اين خصوص مطلق است و مقيد به اعالم جرم سازمان محيط زيست يا وزارت بهداشت نيست
ي دخالت  ها گذاشته شده ولي اين مانع از وظيفه ي اين وزارتخانه ي كشف جرم بر عهده فهدر مواردي وظي
  .دادستاني نيست

  ارزش حقوق محيط زيست در نظام حقوقي ما اثبات نشده است
شناسي رفتار دادستاني درخصوص جرايم  عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در آسيب

ي دادستاني است و چرا  اي بر عهده بايد ديد مطابق قانون چه وظيفه: محيط زيست، گفتمختلف از جمله جرايم 
وظايفش را انجام نداده، مطابق قانون هرجا جرمي عليه منافع عامه يا حقوق مردم رخ دهد، دادستاني مكلف به 



  )    وضعيت حاد درياچه اروميه از نظر حقوق محيط زيستموردي بررسي با (        )1391(ويژه نامه حقوق محيط زيست  
 

462 

www.azyasa.wordpress.com                                                                azyasa@gmail.com 
 انجمن حقوقي آذياسا

وقي ما دارد كه متاسفانه شود نشان از يك واقعيت در نظام حق كه چرا عمال به تذكر بسنده مي اقدام است اما اين
  .ارزش حقوق محيط زيست در نظام حقوقي ما كامال اثبات شده نيست

هزار نفر در تهران در اثر آلودگي هوا جان خود را از دست  9، حدود 86سال   :وي در ادامه با طرح مثالي گفت
ر قتل تهران فراتر است و نشان اين مورد حتي از آما. دادند اين به معني رو به رو بودن با يك قاتل خاموش است

ويژه قضات و  ي ما، به دهد كه هنوز اهميت محيط زيست و خطرات جرايم زيست محيطي براي جامعه مي
  .هاي ما شناخته شده نيست دستگاه قضايي و دادستان
  نفسه جرم نيستند جرايم زيست محيطي في

جرايم زيست محيطي   :جرايم عنوان كردوي با اشاره به وجود تفاوت ميان جرايم زيست محيطي با ساير 
كه از  ها اساسا جرم نيست مگر اين مثال تخليه فاضالب به آب. نفسه جرم نيستند برخالف جرايمي مانند قتل، في

ها تا استاندارد  ها و دودكش چنين آلوده كردن هوا، خروجي ماشين هم. آستانه يا استانداردي تجاوز كند
. شود ه را به هوا تزريق كنند اما فراتر از آن استانداردهاي قانوني جرم شناخته ميتوانند هواي آلود مشخصي مي

نگاه سنتي در مورد جرايم عمومي در جرايم زيست محيطي وجود . كند اين موضوع كار را تاحدودي دشوار مي
  .گذارد همين موضوع بر قضات و دادستاني تاثير مي .ندارد

شود  قانون حفاظت و بهسازي، ابتدا اخطار كتبي به صاحبان صنايع داده مي 11 براساس ماده: عبداللهي اضافه كرد
بيني شده  هاي پيش كه اگر از توجه به اخطار رييس سازمان خودداري كردند، اعمال مقررات تنبيهي و مجازات

محيطي، اي بودن تحقق جرايم زيست  در واقع اين دو مرحله. روز تا يك سال حبس در نظر گرفته شده است 61
اين وضعيت بايد با باال بردن شناخت نسبت . كند اندكي شدت برخورد با مجرمان زيست محيطي را تضعيف مي

هاي گسترده در ميان قضات و  به آثار و خطرات زيست محيطي بهبود يابد كه اين موضوع نياز به زمان و آموزش
  .ها دارد دادستان

نامه جلوگيري از  آيين 14ماده : در آلودگي آب كارون گفت هاي آب و فاضالب عبداللهي درباره نقش شركت
بحث شناسايي . كند هاي سطحي و روان را ممنوع مي آلودگي آب، تخليه فاضالب بيش از حد استاندارد در آب

  .شود استانداردها به سازمان استاندارد و ساير نهادها از جمله محيط زيست واگذار مي
هاي آب و فاضالب را به ارائه و اجراي  قانون توزيع عادالنه آب، شركت 47 در همين راستا ماده: وي افزود

هاي آب و فاضالب را مسئول  كند يعني در واقع قانونگذار شركت طرح تصفيه آب و فاضالب موظف مي
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هاي شرب  هاي طبيعي و آب ها وارد آب ها به ويژه در مناطق حساسي كه فاضالب خانه كشي، ايجاد تصفيه كانال
  .ايم هاي كافي نبوده كشي هاي تصفيه و كانال ها متاسفانه شاهد سامانه در خالل اين سال. شناسد شود، مي مي

هاي آب و فاضالب منطقه را موظف  همچنين شوراي حفاظت كيفي رودخانه كارون نيز شركت  :وي ادامه داد
عدم اعتبار مالي الزم اعالم شده  مشكل اصلي. آوري فاضالب كرد خانه و شبكه جمع به پيگيري و احداث تصفيه

  .شود اين طرح عملياتي مي 1389است البته از بانك جهاني وام گرفته شده و وعده داده شده تا سال 
هاي  قانون حفاظت از دريا و رودخانه :عبداللهي در ادامه به وظايف سازمان بنادر و كشتيراني اشاره كرد و گفت

هايي كه با  ها و شركت به تصويب رسيد، بيشتر به پااليشگاه 1354ر سال مرزي از آلودگي با مواد نفتي كه د
ها را ممنوع  ها و تاسيسات واقع در خشكي اين قانون آلودگي توسط لوله. گردد كنند، برمي مشتقات نفتي كار مي

  .كند كند و مرتكب را به حبس از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي يا هر دو محكوم مي اعالم مي
تعدد مراكز و مراجع مسئول جلوگيري از آلودگي : به شوراي حفاظت كيفي كارون اشاره كرد و گفتوي 
هاي آب و  ها از جمله سازمان محيط زيست، وزارت بهداشت و درمان، سازمان بنادر و كشتيراني، شركت آب

. ها در يك شورا بزندو دادستاني باعث شده كه قانونگذار دست به جمع كردن اين نهاد) وزارت نيرو(فاضالب 
اي  نامه به منظور هماهنگي در جلوگيري از آلودگي رود كارون و بهبود كيفيت آب شرب آن، هيات دولت آيين

  .كند تصويب مي 81در سال  "آيين نامه تشكيل شوراي حفاظت كيفي رود كارون"را با عنوان 
آنچنان كه از عنوان اين شورا  .رگزار كردنامه تاسيس شده، جلساتي را ب اين شورا به موجب آيين: وي افزود

ها و پيگيري اعمال مقررات انضباطي جهت جلوگيري از  مشخص است، وظيفه هماهنگي در تنظيم سياست
  .گانه را برعهده دارد هاي سه آلودگي كارون در اثر تخليه پساب

  شود ياي و عمراني م هاي توسعه در بسياري مواقع در ايران محيط زيست قرباني سياست
هاي  مالحظه استمرار آلودگي رود كارون از منظر حقوقي بيانگر واقعيت  :بندي سخنانش گفت عبداللهي در جمع

اول اينكه سازمان محيط زيست يا به . دهد تلخي در نظام حقوق محيط زيست ايران است و چند نكته را نشان مي
كند و يا از نقطه نظر حقوقي و  شور عمل نميمحور در ك هاي توسعه وظايف قانوني خود در اثر نفوذ سياست

. ساختاري فاقد چنين اختياري است يعني بايد توازني ميان توسعه كشور و حفاظت از محيط زيست برقرار كنيم
واقعيت اين است كه در بسياري مواقع در كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران، محيط زيست قرباني 

سازمان محيط زيست ممكن است نتواند وظايف قانوني خود را در اثر . شود ي مياي و عمران هاي توسعه سياست
  .هاي توسعه محور در كشور به منصه ظهور برساند و يا اينكه چنين تواني را نداشته باشد غلبه سياست
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  سازمان محيط زيست به لحاظ سازماني و ساختاري داراي اشكاالت حقوقي است
توان  چطور از يك معاون رييس جمهور مي. جمهور است زيست معاون رييسرييس سازمان محيط : وي افزود

اي هيات دولت مقاومت كند؟ به عبارت ديگر سازمان محيط زيست به  هاي توسعه انتظار داشت در برابر سياست
اي  لحاظ سازماني و ساختاري داراي اشكاالت حقوقي است و حتي ما به مجلس پيشنهاد كرديم وزارتخانه

ها درخصوص محيط زيست ايجاد شود تا بتواند وظايف قانوني  و داراي اختياراتي بيش از ساير وزارتخانهمستقل 
  .خود را به خوبي انجام دهد و تحت نظارت مجلس شوراي اسالمي عمل كند

  هاي عمومي است از علل ضعف عملكرد سازمان محيط زيست دوري از نظارت
زمان محيط زيست به هيچ وجه تحت نظارت نمايندگان مجلس نيست، عبداللهي با انتقاد از اينكه اكنون سا

هاي عمومي دور  به نظر من يكي از علل ضعف در عملكرد سازمان محيط زيست اين است از نظارت: افزود
  .است

هاي صنعتي، قوه قضائيه و دادستاني با جرايم زيست  انگاري دفع فاضالب و پساب با وجود جرم: وي اضافه كرد
حال آنكه اين جرايم به اندازه همان جرايم عمومي و حتي در مواردي . كند با قاطعيت برخورد نميمحيطي 

  .اندازد بيشتر از جرايم ياد شده جان شهروندان را به خطر مي
  نفع، انتظار حمايت از محيط زيست داشت هاي ذي توان از دستگاه نمي

ضمين سالمت محيط زيست نيستند زيرا خود در هاي اجرايي نهادهاي مناسبي براي ت دستگاه: وي افزود
برداري از  توانيد از وزارتخانه يا دستگاه اجرايي كه خود از بهره شما نمي. اند برداري از محيط زيست ذينفع بهره

شود با  در برخي كشورها تالش مي. محيط زيست ذينفع است، انتظار حمايت از محيط زيست داشته باشيد
در واقع . هاي قوي جلوي تعديات به محيط زيست گرفته شود قل از دولت يا وزارتخانههاي مست تشكيل سازمان

اخيرا طرحي مبني بر ادغام سازمان محيط زيست در وزارت جهاد كشاورزي مطرح شده كه به هيچ وجه قابل 
بخواهيد نفع است  برداري از محيط زيست ذي توانيد از وزارت جهاد كه خود در بهره توجيه نيست و شما نمي

  .كه در مورد حفاظت از محيط زيست هم نقش آفريني كند
دهد كه اصل پيشگيري قاعده طاليي حقوق محيط زيست  وضعيت كارون نشان مي: وي در پايان يادآور شد

بايد تالش كنيم از بروز آلودگي پيشگيري شود و تالش كنيم با اعمال اين رويكرد در مورد ديگر . است
آلودگي، جلوي آلوده شدن آنها و در معرض خطر قرار گرفتن اكوسيستم منطقه و  ها در معرض رودخانه

 .به اميد آن روز. سالمت مردم را بگيريم
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 خواهد آذربايجان حق حيات مي

 محسن كاكارش  -راديو زمانه 

  06/06/1390, يكشنبه

اين  «.دهد دهد، مجلس فرمان قتلش را مي درياچه اروميه جان مي«
ي از شهروندان معترض در شهرهاي اروميه و تبريز شعار جمع كثير

 .است كه در روزهاي گذشته شنيده شد

به گزارش انجمن دفاع از زندانيان سياسي آذربايجاني در ايران 
با 1390، هزاران نفر از مردم اروميه روز شنبه پنجم شهريور)آداپ(

هاي اين شهر اعتراض خود را نسبت به  راهپيمايي در خيابان
ها در اعتراض خود، روش برخورد دولت با بحران درياچه اروميه را  آن. درياچه اروميه بيان كردند وضعيت

 .ناميدند مي» سياست خشكاندن درياچه اروميه از سوي حاكميت«

پيشتر نيز اين شعار را . اند كنندگان مورد ضرب و شتم نيروهاي امنيتي واقع شده به گفته شاهدان عيني، اعتراض
 .هاي فوتبال تراكتورسازي و شهرداري اين شهر سر داده بودند تيم طرفداران

خواهند به زندگي عادي  ها مي گويد، آذربايجاني پور، مسئول روابط عمومي آداپ به زمانه مي ياشار حكاك
خواهند دولت نسبت به خشك شدن درياچه اروميه  آنان مي. خود ادامه بدهند و خواهان حق حيات هستند

زار  هاي كشاورزي منطقه شوره شناسان بر اين باروند، اگر اين درياچه خشك بشود تمام زمين كار. اشدتوجه نب بي
 .ها و حتي حيوانات به خطر خواهد افتاد خواهند شد و ادامه حيات براي انسان

تن از  گيرد كه چند روز پيشتر نزديك به سي هاي اعتراضي در شهر اروميه، در حالي صورت مي گردهمايي 
 .تبه تبريز از سوي نيروهاي دولتي دستگير شدند فعاالن مدني آذربايجان در مراسم افطاري در قوم

هاي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي و اردبيل در مجلس شوراي اسالمي  نفر از نمايندگان استان 22همزمان  
. مشكل درياچه اروميه باشند گير حل پي» شناسانه و فوري كار»از هيئت رئيسه مجلس خواستند كه به صورت 

سيد سلمان ذاكر، نماينده اروميه در مجلس شوراي اسالمي در پاسخ به پرسش زمانه پيرامون چندو چون اين نامه 
 «.اين نامه سه سال پيش نوشته شده است«: گويد تنها مي
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 دهد درياچه اروميه جان مي

جم شهريورماه هزاران نفر از مردم شهر اروميه در بر اساس گزارش منابع خبري آذربايجان، روز گذشته پن 
 .ها آمدند به وضعيت درياچه اين شهر به خيابان  اعتراض

مجليس قتلينه فرمان  -اورمو گولو جان وئرير«كنندگان دو شعار در ويديوهايي منتشر شده، اعتراض 
را ) باد آذربايجان زنده(بايجان و ياشاسين آذر) دهد دهد، مجلس فرمان قتلش مي درياچه اروميه جان مي(وئرير

 .كنند تكرار مي

ها را مورد ضرب و شتم قرار دادند و  به گفته شاهدان عيني، ماموران دولتي با حمله به تظاهركنندگان آن 
ها همچنين خبرهايي از اخالل در شبكه اينترنت و تلفن در شهرهاي مختلف  ان. شماري را نيز بازداشت كردند

 .اند دادهآذربايجان 

پيش از برگزاري اين گردهمايي اعتراضي در اروميه، حميد ابراهيمي،  
مجوزي «: گفته بود) ايرنا(فرماندار اروميه به خبرگزاري جمهوري اسالمي 

براي تجمع در خصوص درياچه اروميه صادر نشده و انتشار پيامكي مبتني 
به بر صدور مجوز راهپيمايي و تجمع در رد دو فوريت طرح آبرساني 

درياچه اروميه از سوي مسووالن استان آذربايجان غربي جعلي عنوان شده 
 «.است

گونه درخواستي از سوي هيچ مرجعي براي برپايي تجمع و  هيچ«: اي نوشت فرمانداري اروميه نيز در اطالعيه
انقالبي دارند هايي كه ريشه جعلي و ضد  راهپيمايي از اين فرمانداري درخواست نشده، لذا به شايعات و پيامك

 «.اعتماد نكنيد

   
 بازداشت فعاالن مدني

تپه تبريز  هاي اعتراضي در اروميه، يعني در دوم شهريورماه، نيروهاي دولتي در قوم سه روز پيش از گردهمايي 
 .نزديك به سي تن از فعاالن آذربايجاني را كه در مراسم افطاري شركت كرده بودند بازداشت كردند

همسرم را همراه با شماري از » :شدگان به زمانه گفت مسر محمود فضلي يكي از بازداشتفاطمه حيدري، ه 
شدگان را تفتيش كردند و وسايل شخصي  پس از اين رويداد منزل تمامي بازداشت. دوستانش بازداشت كردند

او ادامه » .زل ما هم بيايندام، چون امكان دارد به من مان بازنگشته به همين دليل تاكنون به منزل. آنان را بهم ريختند
مان كه مامورها آن را  همسرم در تماس تلفني خيلي كوتاهي كه با ما داشت، در مورد خودروي شخصي«: داد
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چون يك شخصي كنارش . شود اي نكرد كه كجا نگهداري مي متوقف كرده بودند، صحبت كرد و اشاره
 «.آمد صداي اين شخص از دور مي. چه بگويدگفت كه  آن شخص به وي مي. آمد ايستاده بود و صدايش مي

سال . وي فعال دانشجويي و فعال مدني آذربايجان بود«: گويد هاي همسرش مي خانم حيدري در مورد فعاليت
ماه و نيم با  در اطالعات تبريز بود و بعد از يك. مدت چهارماه در انفرادي بود. خرداد دستگير شد 21گذشته هم 

 «.اش در جريان است اد شد وهنوز پروندهميليوني آز 220وثيقه 

شان در منزل آقاي  پس از بازداشت وي با دوستان«: گويد پورولي نيز به زمانه مي پورولي، برادر عزيز   حميد
 «.پور، ما به نهادهاي امنيتي مراجعه كرديم، اما پاسخي از آنان دريافت نكرديم عوض

» فعاالن شناخته شده«شدگان اخير از  ر در آذربايجان، بازداشتپور، فعال مدني حقوق بش به گفته ياشار حكاك
 .اند شركت داشته» هاي گذشته هاي مدني در سال در بيشتر كنش«منطقه هستند و 

هاي فعاالن  خواسته» :هاي فعاالن مدني آذربايجان افزود مسئول روابط عمومي آداپ در مورد خواسته
شد، ولي متاسفانه  رو مي شد، با استقبال دولت روبه ديگري عنوان ميها هر جاي  اين خواسته. محيطي است زيست

هاي زيست محيطي با سركوب جدي مواجه  كه وجود دارد حتي خواسته  هاي امنيتي در ايران به خاطر حساسيت
خواهند به زندگي خودشان ادامه دهند و  ها مي ها، فقر و عدم وجود آزادي رغم همه تبعيض آنان علي. شود مي
خواهد اما متاسفانه اين  چيز بيشتري نمي. مردم در آذربايجان خواهان حق بقا هستند. واره شهرهاي ديگر نشوندآ

 «.كند حق را دريغ مي

  
 دولت مسئول است

اي خواستار  تن از نمايندگان آذربايجاني در مجلس شوراي اسالمي در نامه 22به گزارش خبرگزاري فارس،  
» تبعات اجتماعي، سياسي و اقتصادي حاصل از روند خشك شدن درياچه اروميه«پاسخگويي دولت در قبال 

 «.اندركاران مسئول است هرگونه گرفتاري در امور فوق متوجه دولت و دست» : اند اند و تاكيد كرده شده

اي كه براي جلوگيري از خشك شدن درياچه اروميه از طريق  مردادماه سال جاري، طرح دوفوريتي 25روز  
رو و  هاي ارس و سيلوه به مجلس ارائه شده بود، با مخالفت نمايندگان مجلس روبه قال و پمپاژ آب از رودخانهانت

طرح دو فوريتي كه «پور،  به عقيده آقاي حكاك. به كميسيون مربوطه ارسال شد» به صورت عادي«براي بررسي 
ها از دور درياچه آذربايجان كوچ  ايجانيمجلس رد كرد و مخصوصا اظهارات نماينده بجنورد كه گفته بود آذرب

 «.ها واقع شده است كنند و جاهاي ديگر بروند مورد خشم آذربايجاني
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افكاري عمومي طرح را قدمي در جهت «: اين فعال مدني در مورد واكنش افكار عمومي به اين طرح ادامه داد
بته بيشتر نمايندگان آذربايجان طرح را امضا ال. دانست كه متاسفانه مجلس ايران با آن مخالفت كرد حل مسئله مي

دهد اين افراد از  ما اخباري رسمي داريم كه نشان مي. ها طرح را امضا نكرده بودند كرده بودند، اما شماري از آن
توان به نماينده خلخال اشاره كرد  به عنوان مثال مي .طرف افكار عمومي آذربايجان تحت فشار قرار گرفته بودند

 «.تلفني با وي گرفته شده بود و از ايشان به خاطر عدم امضاي اين طرح پرسش شده بود  تماسكه چند 

  
 انتقال آب از سوي حاكميت

كند و  هاي قومي به ديگر مناطق اشاره مي پور به انتقال آب از مناطق اقليت ياشار حكاك 
هاي  م، آبالمللي دريافت كردي طبق اطالعاتي كه از سوي نهادهاي بين«: گويد مي

هاي گذشته ما  در سال. شود زيرزميني آذربايجان به مناطق ديگر ايران انتقال داده مي
. كنند، شاهد بوديم هاي اتنيكي زندگي مي چنين مسائلي را در ديگر نقاط ايران كه اقليت
مثالً در خوزستان مردم آب ندارند و . كردند يعني آب را به ديگر مناطق ايران منتقل مي

 «.خرند لن آب ميبا گا

هاي ملي را به مناطق ديگري  هاي مناطق اقليت ظاهراً اين سياستي است كه آب«: دهد پور ادامه مي آقاي حكاك
اي به اين مسئله  فعاالن مدني آذربايجان اعتراض هاي جدي. ها را بيشتر كرده است كنند و اين نگراني منتقل مي

هاي  داشت، بازداشت و سركوب بود و به هيچكدام ازخواسته ها داشتند و حكومت تنها برخوردي كه با آن
 «.آميز آنان كه در چهارچوب قانون اساسي بود، پاسخي نداد مسالمت

اي نيست و به روزهاي گذشته  اعتراض به وضعيت درياچه اروميه در شهرهاي مختلف آذربايجان موضوع تازه
طي . هايي در اين زمينه صورت گرفت نيز گردهمايي 90و  89هاي  فروردين سال 13در روزهاي . شود ختم نمي

ها تن از فعاالن مدني آذربايجان بازداشت شدند كه بيشتر آنان با قرار وثيقه آزاد و يا با احكام  اين دو برنامه، ده
 .رو شدند زندان روبه

كند و اگر  برخورد مي آميز با مسائل آذربايجان فعاالن آذربايجاني بر اين باورند كه حاكميت با نگاهي تبعيض 
 .شد داد، راهكارهاي جدي و بيشتري اتخاذ مي اين مشكل در مركز ايران رخ مي

شناسان محيط زيست معتقدند به غير از عوامل طبيعي، ايجاد سدهاي متعدد روي رودهايي كه به اين درياچه  كار 
يشتر دكتر اسماعيل كهرم، پ. شوند، يكي از عوامل اصلي كاهش سطح آب درياچه اروميه است منتهي مي
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ها و  شناس محيط زيست ايران در مورد عواقب خشك شدن درياچه اروميه به زمانه گفته بود تمام انگور كار
شوند و اگر اين درياچه خشك  گيرند خشك مي ها اطراف درياچه اروميه كه آب را از آن درياچه مي سيب

 .شود ، حيات وحش و اقتصاد وارد ميبشود لطمات بسيار زيادي به انسان، طبيعت، گياهان
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 )ردهاي امنيتيبرخو(در خصوص استفاده از مشت آهنين  " انجمن حقوقي آذياسا"بيانيه 
 اورميه  دولتمردان ايران عليه آذربايجانيان معترض به بحران درياچه

  
در كنار نقض حقوق زيست محيطي ملت آذربايجان، شاهد نقض حقوق بنيادين اين ملت از لحاظ مدني، 

ملت آذربايجان همواره در خصوص تضعييع حقوق خويش و حتي حقوق . ز هستيمني …سياسي، اقتصادي و
اما . اعتراضات و تجمعات اين ملت، همواره مدني بوده است. ديگر اقوام ايراني در صف اول جنبش ها بوده اند

ن در تقابل با اي) حكومت پهلوي و جمهوري اسالمي(سياست دولتمردان ايران در برهه هاي مختلف تاريخي 
حق خواهي ها بوده است چرا كه با سياستهاي غلط و تبعيض آميز نسبت به هويت، سياست، اقتصاد و النهايه 

  .محيط زيست آذربايجان عرصه را روز به روز تنگتر كرده اند
صبر و تحمل ملت آذربايجان به مانند ديگ سنگي مي ماند كه اگر از حد بگذرد، كسي را ياراي برخورد با 

شهريور اورميه و تبريز مي باشد كه اعتراضات و  12و  5نمونه اخير آن حماسه . لت نخواهد بودخروش اين م
عالوه بر چندين شهيد، صدها نفر نيز . تجمعات مدني ملت آذربايجان در اين شهر به خاك و خون كشيده شد

از فعالين مدني آذربايجان نفر  30قبل ازآن در دوم شهريور ماه نيز حدود . بصورت غيرقانوني بازداشت گرديدند
در شهر تبريز در مراسم افطاري بازداشت و به نقاط نامعلومي انتقال داده شدند كه تاكنون از وضعيت آنها خبري 

همه اين برخوردهاي ناصحيح و چكشي براي در هم شكستن اعتراضات ملت آذربايجان در . وجود ندارد
از مشت آهنين    ولتمردان ايران به جاي چاره انديشي،د. خصوص وضعيت بحراني درياچه اورميه مي باشد

استفاده مي كنند ولي غافل از اينند كه اين ملت در برهه هاي مختلف تاريخي رشادت خويش را در برابر ظلم و 
تبعيض نشان داده است و براي دموكراسي و عدالت واقعي، خون و جان داده است لذا در اين عرصه نيز ساكت 

آذربايجان نمونه اي بر جانبازي در راه حفظ و صيانت از هويت خويش  1385حماسه خرداد ماه . نخواهد نشست
كه الگويي از آن حماسه و هشداري ديگر ، كه اوراق تاريخ را  1390شهريور  12و  5بود كه به دنبال آن حماسه 

  .مزين نمود
كنوانسيون بين المللي حقوق مدني و  9براساس كنوانسيونهاي بين المللي حقوق بشر از جمله بند اول ماده 

هيچكس نبايد تحت بازداشت و يا دستگيري . هر كس حق آزادي و امنيت فردي دارد«: سياسي كه مي گويد
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هيچ كس نبايد از آزادي خود محروم شود مگر در صورتي كه قانون و مقررات آئين . خودسرانه قرار گيرد
تشكيل «قانون اساسي كه بيان مي دارد  27ي ايران از جمله اصل و همچنين طبق قوانين داخل» دادرسي حكم كند
و با توجه به » .ها، بدون حمل سالح، به شرط آنكه مخل به مباني اسالم نباشد آزاد است  پيمايي اجتماعات و راه

لذا تمامي سركوبها و » .هر كسي حق اجتماع آزادانه را دارد«: حقوق مدني و سياسي كه مي گويد 22ماده 
ازداشتهاي فعالين مدني آذربايجاني محكوم است و با توجه به اينكه ايران يكي از امضا كنندگان اعالميه جهاني ب

  .حقوق بشر و ميثاق بين المللي مدني و سياسي مي باشد، متعهد و ملزم به رعايت اين قوانين است
ان محيط زيست و ملت آذربايجان لذا با توجه به قوانين مذكور و همچنين اصل آزادي اطالعات، سركوب حامي

النهايه انجمن حقوقي آذياسا . در خصوص اعتراض به وضعيت بحراني درياچه اورميه، به شدت محكوم است
همواره هشدار الزم را در خصوص سركوب ملت آذربايجان و بازداشتهاي اخير به دولتمردان ايران مي دهد و 

رقانوني مذكور و عدم چاره انديشي الزم در خصوص بحران اعالم مي دارد كه در صورت عدم توقف روند غي
همچنين انجمن .متوجه دولتمردان ايران و جبهه شوونيزم ميباشد پيش آمده  مسئوليت تبعات  درياچه اورميه، 

و سركوب ملت اذربايجان در ) دوم شهريور (حقوقي آذياسا بازداشتهاي اخير در مراسم افطاري در شهر تبريز
ريز را بشدت محكوم نموده و اعمال دولتمردان ايران را در تعارض با حقوق شهروندي ، قوانين اورميه و تب

لذا با هشدار به دولتمردان ايران، خواستار آزادي هر چه . داخلي ايران و كنوانسيون هاي حقوق بشري مي داند
عيت زيست محيطي سريعتر بازداشت شدگان و توقف سركوب ملت آذربايجان و بهبود هر چه سريعتر وض

اين انجمن از تمامي فعالين و سازمانهاي حامي حقوق بشر و محيط زيست درخواست مي . اورميه را مي نمايد
  .نمايد كه با اطالع رساني و حمايت هاي هاي الزم، ملت غيور و مظلوم آذربايجان را تنها نگذارند

  …ممكن است فردا دير باشد
13/6/1390  
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