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مقدمه
در سال  9191طرحی به نام طرح آناتولی جنوب شرقی 9شکل گرفت و از  9191بهطور جدی دنبال
شد .ترکیه از سال  9111در قالب پروژه گاپ ،اقدام به سدسازیهای متعددی در مسیر دجله و فرات
کرده است .گاپ طرحی عمرانی است که بر اساس آن ،دولت ترکیه در نظر دارد مجموعهای از سد
و نیروگاه برق آبی را بر بخش بااليی رودخانههای دجله و فرات بسازد که از کوههای آناتولی
مرکزی سرچشمه میگیرند و از جنوب شرقی آن کشور به سوی سوريه و عراق روان میشوند.
دولت ترکیه برای بهدستآوردن فوايد بسیاری که پروژه گاپ به دنبال دارد ،از تخريب محیطزيست
و خطرات زيستمحیطی غافل شده است .اين فوايد عبارتاند از :تأمین برق ،آب آشامیدنی ،صنعت
و کشاورزی ،کنترل سیالبها ،فراهمکردن امکانات مورد نیاز برای جاده ،راهآهن ،فرودگاه ،جاذبه
گردشگری ،کارخانه ،بیمارستان ،مدرسه ،امکانات نوين برای ساکنین اين کشور و جلوگیری از
مهاجرت مردم2.
دولت ترکیه برای اجرای کامل اين طرح ،سی سال زمان و  92میلیارد دالر پول در نظر گرفته
است .در اين طرح 91 ،سد بر روی فرات 9 ،سد بر دجله و در مجموع 91 ،نیروگاه برقابی ساخته
خواهد شد .پس از تکمیل ،اين طرح قرار است  9/1میلیون هکتار زمین کشاورزی را آبیاری و
ساالنه  55میلیارد کیلو وات ساعت برق تولید کند .نخستین سازه بزرگ که در اين طرح ساخته شد
در سال  9112سد آتاتورک با حجم مخزن  91میلیارد مترمکعب بود .اين سد در حال حاضر
بزرگترين سد خاورمیانه و نهمین سد بزرگ دنیاست و از قابلیت حبس تمامی آب فرات در پشت
مخازن خود برخوردار است9.
اين سد ،منجر به افزايش سطح زير کشت در جنوب درياچه سد شده است .عالوه بر آب فراوان،
استفاده از کودها و سموم شیمیايی ،جزئی جدايیناپذير از توسعه کشاورزی هستند .سد آتاتورک
ازجمله سدهای گاپ در ترکیه است که اصلیترين عامل خشکشدن مساحت زيادی از زمینهای
کشاورزی عراق است .به عبارتی ،آب رودخانههای دجله و فرات بهواسطه سدسازیهای ترکیه کم
شده و دشت بینالنهرين رطوبت خود را از دست داده و به منبعی برای تولید گردوغبار تبديل شده
است .دولت ترکیه با افتتاح سد بزرگ آتاتورک بر رود فرات ،پديده ريزگردها در منطقه را به وجود
آورد که به ايران سرايت کرد و هر سال با سدسازیهای ديگر توسط ترکیه بر دجله و فرات ،اين
پديده در حال شديدشدن است .بهعالوه اين امر ،بیابانزايی در عراق را سبب شد .تا امروز در ترکیه
 .6به زبان ترکی استانبولی Projesi Anadolu Guneydogu ،و بهصورت خالصه ( GAPگاپ).
 .2محمدی ،عباس؛ «نگاهی به طرح عظیم گاپ در ترکیه و آثار آن بر حوضه دجله و فرات» ،ماهنامه آبـ جهان سبز،9911 ،
شمارههای  1و  ،5ص .19
 .9پیشین.
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 519سد ساخته شده است که تحت مديريت اداره کل امور آب ترکیه است .از اين تعداد 219 ،سد،
جزء سدهای بزرگ به شمار میروند و بقیه آنها سدهای کوچک هستند .با تکمیل نهايی پروژه
گاپ ،ترکیه حدود  15درصد آب رودخانههای دجله و فرات را کنترل خواهد کرد1.
سد ايلیسو از مجموعه سدهای پروژه گاپ است که ساخت آن از سال  2111بر روی
سرشاخههای رود دجله در منطقهای بین مرز ترکیه ،سوريه و عراق آغاز و مراحل پايانی ساخت
خود را طی میکند .کارشناسان ،حجم آبگیری سد ايلیسو را  95میلیارد تا  15میلیارد مترمکعب
تخمین میزنند .با ساخت اين سد 111،هزار هکتار زمین در عراق خشک خواهد شد و بحرانهای
اجتماعی در اين کشور شکل خواهد گرفت که اين بحرانها بر ايران نیز بیتأثیر نیست؛ به اين
صورت که بعد از خشکشدن زمینهای کشاورزی عراق ،ريزگردها در ايران بهصورت چشمگیری
افزايش پیدا میکند .در مورد تأثیر سدسازیهای ترکیه و بهويژه سد ايلیسو بر اقلیم ايران میتوان
گفت خشکشدن تاالبها ،مرگ و میر بسیاری از گونههای دريايی ،سیل مهاجرتهای داخلی و
کشورهای عراق و سوريه به سمت ايران و تشديد پديده حاشیهنشینی ،تنها بخشی از خطراتی است
که به دلیل ساخت سد ايلیسو توسط ترکیه گريبانگیر کشور ايران است .بهعالوه سدسازیهای
کشور ترکیه ،عامل اصلی خشکسالی مقطعی تاالب هورالعظیم بوده است و با ساخت سد ايلیسو که
چندين برابر ظرفیت سدهای ساختهشده تا امروز ظرفیت نگهداری آب را دارد در سالهای آينده،
خشکسالیهای بزرگ ،افزايش ريزگردها در منطقه جنوبغربی و غرب ايران يکی از مشکالتی
زيستمحیطی قابل توجه خواهد بود .اين موارد در نهايت باعث ايجاد بحرانهای اجتماعی در اين
مناطق خواهد شد و در نتیجه سیل عظیمی از مهاجران کشورهای عراق و سوريه به سمت مرزهای
ايران روانه میشود .اين مهاجرتها شامل ايران نیز میشود و از شهرهای جنوبغربی مهاجرتهای
زيادی به ديگر شهرها خواهد شد .بنابراين پديده حاشیهنشینی تشديد میشود و معضل بعدی،
نابودی تمدن ايران در جنوبغربی و غرب کشور است .در مورد تاالب هورالعظیم بايد افزود که
يکسوم آن در ايران واقع شده و با احداث سد ايلیسو ،اين تاالب بهطور کامل خشک میشود و در
نتیجه آبزيان اين تاالب از بین خواهند رفت و به تبع آن ،تعداد زيادی از صیادان بیکار میشوند و
نیمی از آب تجديدپذير ايران از بین خواهد رفت و بیش از  29استان در ايران بعد از احداث سد
ايلیسو دچار پديده ريزگردها خواهند شد .تخريب محیطزيست ناشی از پروژه گاپ به اندازهای است
که محافل زيستمحیطی داخل ترکیه هم اعتراض کردهاند .اين پروژه منجر به مشکالت
زيستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی بسیاری برای کشورهای منطقه بهصورت مستقیم و
غیرمستقیم میشود5.
 .4پیشین.
 .5پیشین ،ص .11
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در حال حاضر که پروژه گاپ هنوز بهطور کامل اجرا نشده است ،تأثیرات زيستمحیطی آن
شروع شده است.
اين نوشتار به دنبال آن است که با استفاده از اسناد حقوقی بینالمللی ،اصول زيستمحیطی
نقضشده توسط ترکیه و تعهدات زيستمحیطی و مسئولیت اين دولت را در زمینه سدسازی(پروژه
گاپ) تحلیل کند.
 .6اثرات زیستمحیطی سدها
آبراهها مسیری هستند که برای عبور آب به وجود میآيند و به دو دسته عمده تقسیم میشوند:
قناتها يا راهآبهايی که برای عبور آب ايجاد میشوند .راههای آبی که برای عبور کشتیها و
وسايل نقلیه آبی ايجاد میشوند ،اغلب به رودخانهها ،درياچهها يا اقیانوس منتهی میشوند .آبراهها
از بههمپیوستن جريانهای سطحی و زيرزمینی به وجود میآيند و مکانی مهم برای جريان آب،
انرژی ،مواد و گونههای مختلف جانوری و گیاهی هستند .ناهمگونی مکانی و زمانی سیستمهای
آبراهی ،منجر به ايجاد زيستگاههای آبی پويا و متنوع و در نتیجه ،پیدايش تنوع زيستی گوناگون
شده است که همگی آنها توسط نظام تغییرات مکانی جريان آبراه حفظ میشوند.
ارتباط باالدست و پايیندست آبراه و نیز ارتباط بین آبراه و دشت سیالبیتر تحت عنوان مفهوم
يکپارچگی آبراه بیان میشود 1.به عبارت ديگر ،يکپارچگی آبراه بدين معناست که تغییرات طبیعی
در نظام جريان ،کیفیت آب و گونههای زيستی رودخانه و دشت سیالبی از هم مستقل نبوده و به
يکديگر مرتبط هستند .مواد مغذی و رسوبات بهوجودآمده در باالدست ،باعث رشد گیاهان و افزايش
بهرهوری زيستی در پايیندست میشوند .طغیان منظم دشتهای سیالبی باعث باالرفتن تجزيه
مواد آلی و چرخه غذايی شده و در نتیجه منجر به تکامل راهبردهای تطبیقی در گونههای زيستی
میشود که شديداً تابع نظام سیالبی است .در برخی مکانها ،مواد مغذی از طريق ماهیهای مهاجر
نظیر سالمون دوباره به باالدست باز میشود .پس از تخمريزی و مرگ ماهی مادر ،الشه حیوان با
جريان آبراه به پايیندست منتقل شده و با تجزيه آن ،مواد مغذی آزاد میشود .اين آزادسازی تأثیر
قابلمالحظهای بر تولید اولیه و ثانويه (بهعنوان نمونه تأثیر بر فیتوپالنکتون و زوپالنکتون) دارد.
در برخی آبراههای شمالی امريکا ،تولید اولیه و فعالیتهای باکتريايی در زمان تجزيه اجساد به
باالترين حد خود میرسد؛ حتی اگر تخمريزی ماهیها در زمستان اتفاق بیفتد 1.احداث سد ،منجر
6. Vannote, R. L., Minshall, G. W., Cummins, K. W,. Sede, J. R. & Cushin, C. E., “The River Continuum
Concept,” Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science, vol. 37, 1980, pp. 130–137.
7. Helfman, G. S., Collette, B. B. & Facey, D. E, The Diversity of Fishes: Biology, Evolution, and Ecology,
Blackwell Science, Massachusetts, 1997.
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میشود9.

به چندپارگی آبراه
آبگیری سد ،منجر به اثرات بیشماری بر فرايندهای طبیعی آبراه شده و در نهايت باعث تغییر
ساختار بومشناختی زيستبومها میشود .برخی از اين اثرات ،اثر مستقیم شناخته شدهاند که گاهی
تا چند صد کیلومتر در پايیندست نیز قابل مشاهده است .از طرف مقابل ،آثار ثانويه اين چندپارگی،
آثار غیرمستقیم شناخته میشوند.
بهطور کلی اثرات زيستمحیطی و پايداری سدهای بزرگ عبارتاند از:
ازبینرفتن جنگلها و زيستگاههای جانوری و گونههای گیاهی و خرابشدن حوضچههای آبريز
انتشار گازهای گلخانهای از مخازن به علت فاسدشدن پوشش گیاهی و جريان کربن از حوضچه
کاهش تنوع آبزيان در باالدست و پايیندست سدها؛
آثار تجمعی بر روی کیفیت آب ،سیالب ،و ترکیب گونهها در رودخانههايی که بر روی آنها
چندين سد احداث شده است1.
 .2حقوق آبراههای بینالمللی
هرچند که اين مقاله اصول و تعهدات زيستمحیطی را بررسی میکند ،از آنجا که بحث محوری،
استفاده غیرکشتیرانی از آبراههای بینالمللی است ،ابتدا اين حقوق بهطور مختصر بیان میشود.
يکی از موضوعات مهم حقوق بینالملل محیطزيست که در سالهای اخیر توسعه زيادی پیدا
کرده است ،حفاظت محیطزيست آبراههای بینالمللی است .در واقع ،مديريت و حفاظت محیطزيست
آبراههای بینالمللی يکی از دغدغههای مهم بینالمللی اعم از منطقهای و جهانی بوده است .تدوين
بسیاری از مقررات و معاهدات بینالمللی در اين خصوص ،نشاندهنده گرايش جامعه جهانی به يافتن
راهکاری برای حل مسائل مربوط به منابع آبی ،بهويژه بهرهبرداری از منابع آبی و حفاظت محیطزيست
آنها بوده است و اين تالشها به تصويب کنوانسیونهای متعددی در اين باره از قبیل مقررات
هلسینکی  91،9111کنوانسیون حفاظت و بهرهبرداری از درياچهها و آبراههای بینالمللی هلسینکی
 999112و کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق استفاده از آبراهها در مصارف غیرکشتیرانی
 929111منجر شد که ابزاری برای حل مشکالت مربوط به آبراهها به شمار میآيد.
8. Ward, J. V. & Stanford, J. A, “Ecological Connectivity in Alluvial River Ecosystems and Its Disruption

by Flow Regulation”, Regulated Rivers: Research & Management, vol. 11(1), 1995, pp. 105–119, Available
at: http://www.d.umn.edu/~thrabik/Ward%20Stanford%20RegulatedRivers%201995.pdf.

 .3عوامی ،اکرم؛ «سدها و توسعه :چارچوب جديد برای تصمیمگیری» ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،دوره  ،1شماره  ،21پايیز
 ،9915ص .292
10. Helsinki Rules on the Uses of the Waters of International Rivers, 1966.
11. Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes,
Helsinki, 1992.
12. Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses, 1997.
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ترکیه ازجمله کشورهايی است که به کنوانسیون استفاده غیرکشتیرانی از آبراههای بینالمللی
نپیوسته است .اين کنوانسیون در سال  9111در نیويورک تصويب شده و تنها عهدنامه بینالمللی
الزامآور ناظر بر آبراههای بینالمللی آب شیرين مشترک جهان است .هرچند دولت ترکیه به اين
عهدنامه نپیوسته ،اين سند به دلیل تدوين اصول و قواعد عرفی حقوق آبراههای بینالمللی حائز
اهمیت است 99.بنابراين ضروری است تا تعهدات دولت ترکیه ،ذيل اين اصول و قواعد عرفی بررسی
شود.
بهطور کلی ،مقررات حقوقی درجشده در اين کنوانسیون به دو دسته تقسیم میشود :اصول کلی
حقوقی و قواعد مربوط به حفظ و نگهداری و مديريت آبراههای بینالمللی.
الف .اصول کلی حقوقی
در اين کنوانسیون ،بسیاری از اصول حقوقی مطرح در حقوق بینالملل محیطزيست ،از قبیل اصل
«بهرهبررداری معقول و منصفانه از منابع» ،اصل «ممنوعیت واردآوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی
دولت ديگر» و اصل«همکاری بینالمللی» تدوين شده است که بهصورت اختصار ،مفاد آن بررسی
خواهد شد.
يکی از اصول مهم و اساسی حقوق بینالملل محیطزيست معاصر ،اصل «بهرهبرداری معقول
و منصفانه از منابع» است .ماده  5اين کنوانسیون ،کشورهايی را که از جريانهای آب شیرين
روزمینی و زيرزمینی مشترک برخوردارند به حفاظت ،استفاده و تقسیم منصفانه و معقول از آن
جريان آبی متعهد میکند 91.ماده  1در راستای اعمال اين اصل حقوقی ،چند روش و راهکار ارائه
میکند .بر اساس اين ماده ،دولتهای ساحلی آبراههای بینالمللی بايد با رعايت ويژگیهای طبیعی،
نیازهای اقتصادی و اجتماعی و درنظرگرفتن تأثیرات استفادههای متفاوت از منابع مشترک با ساير
کشورها از منابع زيستمحیطی آبراههای بینالمللی حفاظت کنند 95.همچنین ماده  1هم دولتها
را به خودداری از واردساختن آسیب قابلتوجه به کشورهای ديگر که از آن جريان آبی استفاده
میکنند متعهد میسازد 91.اصل خودداری از واردآوردن آسیب قابلتوجه به کشورهای ديگر ،يکی
از اصول اولیه حقوق بینالملل است91.
بسیاری از حقوقدانان درباره رابطه میان اين دو اصل (اصل خودداری از واردساختن آسیب
 .69شیرازيان ،شیرين و عطیه خطیبی؛ «حقوق بهرهبرداری غیرکشتیرانی از آبراههای بینالمللی با نگاهی به توسعه پايدار»،
پايداری ،توسعه و محیطزيست ،دوره دوم ،شماره  ،9911 ،1ص .11
14. Art. 5, Ibid.
15. Art. 7, Ibid.
16. Art. 7, Ibid.
17. P. M. Dupuy, Les grands textes de droit international public, 2e éd., Dalloz, Paris, 2000, p. 630.
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قابلتوجه به کشورهای ديگر و اصل بهرهبرداری معقول و منصفانه از منابع) اظهارنظرهای متفاوتی
ارائه کردهاند .برخی برآناند که اصل «بهرهبرداری معقول و منصفانه از منابع» ،يک اصل حقوقی
جديد است و بهصورت مستقل ،قابلیت اعمال و اجرا دارد و در کنار آن ،اصل «ممنوعیت واردآوردن
خسارت قابلتوجه بر قلمرو سرزمینی دولت ديگر» ،يک اصل سنتی در حقوق بینالملل است و
رابطهای میان اين دو اصل وجود ندارد .در مقابل ،عدهای ديگر از حقوقدانان ازجمله کافلیش99
معتقدند که اصل «استفاده معقول و منصفانه از منابع» ،شکل تکامليافته اصل «ممنوعیت
واردآوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت ديگر» است .بنابراين تعارض يا دوگانگی میان اين دو
اصل وجود ندارد91.
به نظر میرسد نظريه دوم با واقعیت حقوقی محیطزيست سازگارتر باشد زيرا واردنکردن
خسارت به سرزمین دولت ديگر ،مرهون استفاده معقول و منصفانه از منابع مشترک است .بدين
معنی اگر دولتی از منابع معدنی و زيستمحیطی خود به نحو معقول و منصفانه بهرهبرداری کند،
بالتبع اصل دوم نیز تحقق میيابد.
اصل مهم ديگر که در کنوانسیون نیويورک مطرح میشود ،اصل«همکاری بینالمللی» است.
اين اصل اساساً با رعايت برابری حاکمیت میان دولتها ،تمامیت ارضی و بهرهبرداری متقابل از
ظرفیتهای موجود در دولتهای ساحلی آبراه بینالمللی مشترک صورت میگیرد 21.برای تحقق
اين اصل در يک فضای مشترک ،تبادل اطالعات و دادهها درباره وضعیت آبوهوايی ،آبشناسی
و زيستمحیطی آبراههای بینالمللی مشترک ،نقش مهم و اساسی دارد 29.ماده  92نیز به اصل
اطالعرسانی قبلی میپردازد که بهموجب آن اگر دولتی بخواهد طرحهای جديدی را در رودخانه به
اجرا بگذارد يا تغییراتی در آن ايجاد کند بايد قبالً با ساير دولتهای ساحلی مذاکره کرده و موافقت
آنها را جلب نمايد 22.اين کنوانسیون به اصول مهم حقوقی مطرح در حقوق بینالملل محیطزيست
بهاستثنای اصل «احتیاط» اشاره مستقیم دارد .البته الزم به ذکر است هرچند در کنوانسیون به اصل
احتیاط اشاره نشده است ،اين اصل در بسیاری از معاهدات زيستمحیطی بینالمللی مورد تأکید
قرار گرفته و در مبحث مختص به خود ،بررسی خواهد شد.
ب .قواعد مربوط به حفظ ،نگهداری و مدیریت آبهای بینالمللی
مطابق ماده اول کنوانسیون ،قلمرو اجرايی آن عبارت از استفادههای غیرکشتیرانی از آبراههای
18. L. Caflisch.
19. L. Caflisch, “La Convention du 21 mai 1997 sur l’utilisation des cours d’eau internationaux à des fins
autres que la navigation”, Annuaire Français de Droit International, 1997, p.757.
20. Art. 8, Ibid.
21. Art. 9 & 11.
22. Art. 12, Ibid.
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بینالمللی از قبیل حفاظت ،نگهداری و مديريت است 29.بنابراين هدف اصلی کنوانسیون مذکور،
حفاظت زيستمحیطی درياچهها و رودخانهها و آبراههای بینالمللی است .عالوه بر آن ،استفادههای
غیرکشتیرانی ،شامل بهرهبرداریهای صنعتی ،کشاورزی ،ماهیگیری و استخراج از منابع معدنی
میشود که به گونهای با مسائل زيستمحیطی آن در ارتباط است.
مسائل مربوط به حفاظت زيستمحیطی از آبراههای بینالمللی در مواد  21تا  21اين کنوانسیون
مطرح شده است .بهطور نمونه ،در ماده  29آلودگی آبراه بینالمللی شامل هرگونه تغییرات
خسارتآور به ترکیب يا کیفیت آبهای واقع در آبراه بینالمللی میشود که ناشی از فعالیتهای
انسانی مستقیم يا غیرمستقیم باشد .ازاينرو دولتها موظفاند از پديدآوردن هرگونه آلودگی در
آبراههای بینالمللی خودداری کنند 21.همچنین ماده  29مقرر میدارد که دولتها بايد از آبزيان
واقع در آبهای بینالمللی حفاظت و نگهداری کنند25.
مبانی نظری مواد  22و  29کنوانسیون بر اساس اصل حقوقی «ممنوعیت واردآوردن خسارت
بر قلمرو سرزمینی دولت ديگر» بنا شده است .بر همین اساس است که ماده  22دولتهای ساحلی
را ملزم میکند که پیشبینیها و پیشگیریهای الزم را در جهت حفاظت از منابع مشترک آبی به
انجام رسانند تا موجب ضرر و زيان به ديگر کشورها نشوند 21.بهطور دقیق و صريحتر ،ماده 29
اساساً به مسئله حفاظت و نگهداری از آبزيان واقع در آبراههای بینالمللی اختصاص پیدا کرده است.
در اين چارچوب ،وظیفه کلی دولتها در حفاظت از آبزيان و جانداران دريايی بهعنوان الزام حقوقی
در حقوق بینالملل نوين مورد توجه قرار گرفته است .در راستای همین منطق حقوقی ،ماده 912
کنوانسیون حقوق درياها  9192تصريح میکند که دولتها بايد از آبزيان و جانداران دريايی حفاظت
کنند21.
يکی ديگر از نوآوریهای حقوقی کنوانسیون مزبور را میتوان در ماده  21مشاهده کرد .در اين
ماده ،بر بهرهبرداری و استفاده «معقول و منصفانه» از آبراههای بینالمللی بهعنوان روشی برتر در
حفاظت زيستمحیطی از اين منابع تأکید شده است .دولتها نهتنها الزام حقوقی در عدم استفاده
زيانآور از منابع مشترک آبی دارند ،بلکه ملزماند تا از منابع آبی خودشان به نحو «معقول و منصفانه»
بهرهبرداری کنند29.
الزم به ذکر است که قلمرو اصلی اين کنوانسیون ،بهرهبرداری از آبراههای بینالمللی و آبهای
آنها برای مقاصد غیرکشتیرانی است .بديهی است که استفاده از اين آبراهها برای مقاصد
23. Art. 1, Ibid.
24. Art. 21, Ibid.
25. Art. 23, Ibid.
26. Art. 22, Ibid.
27. Art. 192, United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982.
28. Art. 24, Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses, 1997.
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کشتیرانی در قلمرو اين کنوانسیون نیست .در همین راستا ماده  91بیان میدارد که در صورت
نبود قرارداد يا وجود عرفی برخالف قرارداد ،هیچ نوع بهرهبرداری از آبراه بینالمللی بر بهرهبرداری
ديگر از آن آبراه تقدم ندارد .در صورت وجود تضاد میان بهرهبرداریهای محتمل از آبراه بینالمللی،
اين دوگانگی با عنايت به مواد  5تا  1اين کنوانسیون و با توجه خاصی که به شرايط نیازهای
اساسی و حیاتی بشر معطوف میشود ،حلوفصل خواهد شد21.
همان گونه که بیان شد ،کنوانسیون مزبور حاوی اصول و قواعد عرفی است .هرگاه سندی
حامل مقررات عرفی باشد ،دولتهای غیرعضو نیز ملزم به رعايت مفاد آن سند هستند .بايد تأکید
کرد که دولت ترکیه ملزم به رعايت اصول و قواعد مندرج در اين کنوانسیون است.
در اين قسمت با توجه به اينکه تکیه اصلی بحث بر نحوه استفاده از آبراههای بینالمللی است
و برای اجتناب از تکرار ،صرفاً مبحث بهرهبرداری از آبراههای بینالمللی بهطور مختصر بررسی
میشود و ساير اصول مطرح در اين کنوانسیون ،ذيل قسمت «اصول زيستمحیطی نقضشده
توسط ترکیه» بررسی میشوند.
2ـ .6نظریههای حقوقی در زمینه بهرهبرداری از آبراههای بینالمللی
در خصوص بهرهبرداری از آبراههای بینالمللی چهار نظريه موجود است که بهطور مختصر بحث
میشوند.
الف .نظریه حاکمیت سرزمینی مطلق
اين نظريه که به دکترين هارمون نیز معروف است در حمايت از دولت باالدست آبراهه بینالمللی
مؤثر است .بهموجب اين نظريه ،آن قسمت از آبراههای بینالمللی که در سرزمین هر کشور جريان
دارد جزء آبهای داخلی آن کشور در نظر گرفته شده و هر کشور میتواند از اين منبع آبی به هر
صورتی که ضروری میداند بدون درنظرگرفتن پیامدهای آن استفاده کند 91.به دلیل منافعی که
اين دکترين برای کشورهای باالدست آبراههای مشترک دارد ،بديهی است که آنها در تنشها و
اختالفات آبی به اين نظريه استناد میکنند .از آنجا که اين دکترين برخالف عدالت و انصاف بوده،
حقوقدانان اندکی از آن حمايت کردند99.
همچنین اين نظريه نه در رويههای بینالمللی بهکار برده شده و نه توسط رويههای قضايی
29. Art. 10, Ibid.
30. McCaffrey, Stephen C., “The Harmon Doctrine One Hundred Years Later: Buried, Not Praised”, 36
Nat. Resources J., vol. 3, 1996, p.549.
31. J. Austin, “Canadian – United States Practice and Theory Respecting the International Law of
International Rivers: A Study of the History and the Influence of the Harmon Doctrine”, Canadian Bar
Review, 1959, vol. 31, p.393.
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تأيید شده است .عالوه بر اين ،چند تصمیم حقوقی يا داوری بینالمللی از اين نظريه انتقاد کردهاند؛
چنانچه هم در احکام داوری در رابطه با قضیه درياچه النو 92و قضیه تريل اسملتر 99و هم در حکم
ديوان بینالمللی دادگستری در مورد کانال کورفور 91اين موضوع بهوضوح ديده شده است .اين
نظريه با نیازهای مدرن که وابستگی متقابل دارند و همکاریهای بین دولتها در جهان معاصر که
بهخاطر کمبود آب و شدت مشکالت زيستمحیطی است سازگار نیست95.
ب .نظریه تمامیت مطلق سرزمینی
بر اساس اين نظريه ،کشورهای ساحلی رودخانهها نمیتوانند در وضع طبیعی کشور خود ،تغییرات
جدی ايجاد کنند ،بهطوری که سبب تغییرات و اثرات منفی مهمی در ساير کشورها شود زيرا اين
تغییرات بر تمامیت ارضی کشورهای پايیندست اثر خواهد گذاشت و در واقع در چارچوب اين
نظريه ،کشورهای پايیندست حق دارند جريان طبیعی آب را از لحاظ سرعت و کیفیت ،از کشورهای
باالدست تقاضا کنند 91.اين نظريه در تضاد کامل با نظريه دکترين هارمون است چرا که نیازمند
توافق قبلی کشورهای پايیندست برای هرگونه تغییر در رژيم آبراهه بینالمللی است .اگرچه اين
اصل مانند دکترين هارمون بر پايه اصل حاکمیت استوار است ،به نظر میرسد که بر پايه اصل
برابری دولتها نیز استوار باشد .بنابراين میتوان آن را سازگارتر با اصل تساوی حاکمیت مندرج در
ماده  ،2بند  9منشور سازمان ملل متحد در نظر گرفت .همچنین میتوان اين نظريه را به نوعی
بیشتر با ديگر اصول حقوق بینالملل مربوط به استفاده و با تعهد عام کشورها در اين زمینه مطابق
91
دانست.
با وجود اين ،نظريه تمامیت سرزمینی مطلق ،ناعادالنه است زيرا دولت پايیندست ،مدعی حق
جريان کاملی از آب است و میتواند با وتوی خود ،هرگونه اقدام دولت باالدست خود را که میتواند
در میزان و کیفیت آب نقش داشته باشد ،مختل کند « .اگر دولت پايیندست ،استفاده بهینهای از
آب نداشته باشد ،اين عمل مسلماً منجر به اتالف اين نوع از منابع است» 99.بهعالوه ،اين عمل
نامعقول و بیمعنی خواهد.
32. Lake Lanoux Arbitration, )France v. Spain), 1957.
33. Reports of International Arbitral Awards, Trail Smelter Case, (United States v. Canada) 1938-1941,
pp. 1905-1982, Available at: http://legal.un.org/riaa/cases/vol_III/1905-1982.pdf.
34. Corfu Channel case, (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania), 1949.

 .95موسوی ،سیدفضلاهلل؛ حقوق رودخانههای بینالمللی ،دادگستر ،9991 ،ص .991
 .91پیشین ،ص .999
 .97شیرازيان و خطیبی؛ همان ،ص .11
38. Mcintyre, Owen, “Environmental Protection of International Watercourses under International Law”,
Ashgate Burlington, USA, 2007, p. 18.
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ج .نظریه حاکمیت یا تمامیت محدود سرزمینی
نظريات حاکمیت و تمامیت مطلق سرزمینی ،در عمل ،غیرقابلاعمال هستند و ممکن است منجر
به مذاکرات طوالنی میان کلیه دول همجوار آبراههای بینالمللی اعم از باالدست و پايیندست
شوند .برخالف آن ،نظريه تمامیت محدود سرزمینی ،مبتنی بر اين فرض است که هر کشور ساحلی
حق استفاده و بهرهبرداری از رودخانههای بینالمللی جاری در کشور خود را دارد به شرطی که اين
استفاده سبب واردآمدن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولتها و کشورهای ديگر نشود .در اين مورد،
حاکمیت بر منابع مشترک آب ،نسبی و مشروط است91.
کلیه دول همجوار نسبت به بهرهبرداری از آب آبراههای مشترک ،تکالیف و حقوق متقابلی
دارند .اين اصل بر اين ايده استوار است که آبراههای بینالمللی منابع مشترکی هستند که توسط
آنها «اجتماع منافع مشترک» بین تمام دول ساحلی شکل میگیرد .وجود اجتماع منافع مشترک
نیازمند تعادل «معقول و منصفانه» منافع دولت است که پاسخگوی نیازها و استفاده هريک از
آنهاست.
نظريه تمامیت محدوده سرزمینی در حیطه حقوق بینالملل کامالً پذيرفته شده است .ازجمله
رأی ديوان دائمی دادگستری در سال  9121درباره صالحیت سرزمینی کمیسیون ادر تأيید کرد که
«دولتها از حق قانونی و مشترکی نسبت به منابع موجود در رودخانههای مشترک برخوردارند که
محدود به حق عبور نمیشود .اساسیترين ويژگی حق مذکور ،اجتماع منافع کلیه طرفین نسبت به
بهرهبرداری از رودخانه ادر و ممنوعیت امتیاز تبعیضآمیز هريک از دول همجوار در مقايسه با
ديگران است»11.
همچنین اصل مشابهی در رأی ديوان دادگستری درباره قضیه رودخانه میوز (بین بلژيک و
هلند) و در رأی هیئت داوری در قضیه دلتای رودخانه هلمند اعالم شد 19و در نهايت ،در رأی
مربوط به اختالف میان فرانسه و اسپانیا در رابطه با بهرهبرداری از آبهای درياچه النو در سال
 9151بر اصل مهم حمايت از منافع کلیه دول همجوار تأکید شد12.

 .93حقشناس ،نیلوفر و اصغر جعفری ولدانی؛ «طرح تغییر مسیر اروندرود و حقوق بینالملل» ،مجله حقوقی ،نشريه دفتر
خدمات حقوقی بینالمللی ،شماره  ،92بهار و تابستان  ،9911ص .219
40. Soboka Bulto, Takele, “Between Ambivalence and Necessity Occlusions on the Path towards a Basin
Wide Treaty in the Nile Basin”, Colorado Journal of International Environmental Law and Policy, vol. 20,
2009, pp. 3-303.

 .46لووت و لوان اسمیت و سرفردريک جان گلدسمید؛ آرای هیئت داوری  91اوت  9912و  91آوريل  ،9115متن آرای مندرج
در سنت جان ،پارس شرقی :روايتی از سفرهای کمیسیون مرزی پاريس ،لندن ،جلد اول ،9911 ،ص .199
42. Lake Lanoux Arbitration, (France v. Spain), 1957.
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د .نظریه منابع مشترک یا مدیریت مشترک
برای ترويج تعادل «معقول و منصفانه» منافع دولت ،روش چهارم مديريت منابع آب شیرين
بینالمللی به نام نظريه منابع مشترک يا مديريت مشترک ايجاد شد .اين نهتنها بهعنوان رويکرد
جديد و متفاوت در مديريت منابع آب در نظر گرفته شد ،بلکه وسیلهای برای احیای مجدد اصل
حاکمیت يا تمامیت محدود سرزمینی شد و تکلیف صريحی بر مشارکت فعاالنه در توسعه و بهره
برداری منطقی از منابع مشترک آب مقرر کرد.
اين نظريه بر اين اصل استوار است که کلیه کشورهای ساحلی آبراهه بینالمللی نسبت به آن
رودخانه حق حاکمیت مشترک دارند و رودخانه بینالمللی ،واحد اقتصادی محسوب میشود که
منابع آن متعلق به تمام کشورهای ساحلی است .همراه با آن ،برای تدوين و اجرايیکردن
سیاستهای مشترک مديريتی ،حفاظتی و توسعه حوضچه آبريز ،سازوکار بینالمللی ايجاد میشود.
اين مديريت مشترک که میتواند توسط معاهده ايجاد شود میتواند باعث تقويت وضعیت هنجاری
حقوق بینالملل عرفی يا عمومی و قوانین مختلف دربردارنده تعهد به همکاری شود .انعقاد چنین
معاهدهای نیازمند توافق داوطلبانه کشورهای ساحلی در اين زمینه است .نبود اين میل ممکن است
به داليل مختلفی در هر حوضچه آبريز باشد ،مانند محدوديتهای قانونی ،علل سیاسی و اقتصادی
که عدم قطعیت در توسعه و اجرايیکردن اين اصل را به همراه خواهد داشت.
بنابراين اصل مديريت مشترک ،بیشتر رويکرد مديريتی مشکالت و مسائل آب است تا اصل
هنجاری حقوق بینالمللی .اين اصل مورد تأيید جامعه بینالملل و سازمانهای تدوينکننده حقوق
بینالملل در اين زمینه ،مانند مؤسسه حقوق بینالملل و کمیسیون حقوق بینالملل است ،بهطوری
که کمیسیون حقوق بینالملل در زمان تدوين کنوانسیون سازمان ملل متحد ،مربوط به حقوق
بهرهبرداریهای غیرکشتیرانی از آبراههای بینالمللی سال  ،9111در بند 2ماده  ،5دول ساحلی
آبراههای بینالمللی را فعاالنه تشويق به انجام «مشارکت منصفانه» 19کرده است که ارتباط نزديکی
با اجرای اصل استفاده منصفانه دارد .ماده  21اين کنوانسیون برای اجرايیکردن آن ،ماهیت و
محدوده نقش بالقوهای را که توسط سازوکارهای مشترک صورت میپذيرد نشان میدهد 11.در
ادامه به توضیح بیشتر اين اصل پرداخته خواهد شد15.
2ـ .2اصل بهرهبرداری منصفانه از آبراههای بینالمللی
اصوالً در آبراههای مرزی و مجاور دو يا چند کشور ،ممکن است ايجاد تأسیسات فنی يا اقتصادی
43. Art. 5(2), Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses, 1997.
44. Art. 24, Ibid.
45. McCaffrey, Stephen C., 2007, The Law of International Watercourses, Oxford University Press Inc.,
2nd ed., pp. 99-100.
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از سوی کشور همسايه ،برای کشور همسايه ديگر زيانهايی داشته باشد .در چنین حالتی احتمال
دارد اصل بهرهبرداری منصفانه ،اجازه بیشترين و مفیدترين شکل توسعه آبراه را محدود کند.
همچنین توسعه و استفاده همزمان ممکن است منجر به اتالف منابع و عدم بهرهبرداری مناسب
اقتصادی شود .برای حل اين مسئله ،دو راهکار وجود دارد :نخست ،مجزاعملکردن هريک از
کشورها در بهرهبرداری از آبراه مرزی و دوم ،بهرهبرداری با تالشهای مشترک کشورهای مجاور
به منظور انجام بهترين توسعه حوزه آبراه برای منافع مشترک آنها ،فارغ از مرزهای کشورهای
مربوط11.
بر اساس اين اصل ،هدف ،بهرهبرداری عادالنه و مديريت مشترک آبهاست .در همین زمینه
ديوان بینالمللی دادگستری بیان میدارد که از يک سو برای تحقق و دستیابی به استفادههای
معقول و مناسب بايد تعادل بین حق دو طرف در استفاده معقول از آبراه برای مقاصد اقتصادی و
تجاری به وجود آورد و از سوی ديگر ،تعهد به حفاظت در قبال خسارات زيستمحیطی از اين
فعالیتها حاصل شود.
11
ديوان در حکم قضیه گابچیکووـ ناگیماروس ،به تاريخ  25سپتامبر  9111در خصوص منابع
طبیعی مشترک میافزايد اگر استفاده ،منافع طرف ديگر در خصوص منافع مشترک و حفاظت
محیطزيست را در برگیرد ،منصفانه و معقول تلقی میشود .همچنین ديوان اين ارتباط را تفسیری
از محتوای توسعه پايدار میداند که در راستای آن قرار میگیرد 19 .در همین خصوص ،ديوان در
حکم خود با طرح انحراف يکجانبه رودخانه توسط چکسلواکی (اسلواکی) ،با توجه به اصل استفاده
منصفانه و معقول ،با اذعان عمل غیرقانونی اسلواکی ،آن را «کنترل يکجانبه منبع مشترک و در
نتیجه ،محرومیت مجارستان از حق خود از سهم منصفانه و معقول از منابع طبیعی دانوب دانسته
است»11.
کنوانسیون  9111نیويورک با هدف اطمینانيافتن از نوع بهرهبرداری ،توسعه ،حفاظت ،مديريت
و نگهداری از آبراههای بینالمللی و تشويق بهرهبرداری پايدار و بهینه در جهت نگهداری از منابع
آبی برای نسلهای حاضر و آينده ايجاد شده و مشابه با مقررات هلسینکی ،اصول همکاری و
مذاکره با قصد واقعی جهت تحصیل به توافق و استفاده منصفانه و معقول از منابع آبی بینالمللی
را به رسمیت شناخته است .ماده  5کنوانسیون ،کشورها را به استفاده منصفانه و معقول از منابع آبی
مشترک متعهد میکند51.
 .41موسوی؛ همان ،صص .995-991
47. Gabcikovo Nagymaros
48. ICJ, 2010, op. cit., pp. 73-75, paras .173-177.
49. ICJ, Gabcikovo-Nagymaros Case, General List No. 92, 25 September 1997, para. 150, p. 69.
50. Salman M. A. Salman, “Entry into Force of the UN Watercourses Convention: Why Should It Matter?”,
International Journal of Water Resources Development , vol. 31, 2015, pp. 4-16.
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در نتیجه با توجه به اصل استفاده منصفانه و معقول ،در مورد سدسازیهای دولت ترکیه میتوان
گفت کشورهای آبراهی در بهرهبرداری از آبراه مشترک هرکدام حقوقی دارند؛ لذا ترديدی نیست
که اين حقوق ،آزادی عمل دولت ترکیه را محدود میکند .همان طور که بیان شد ،استفادهای
منصفانه و معقول تلقی میشود که منافع طرف ديگر را در خصوص منافع مشترک و حفاظت
محیطزيست در برگیرد .بنابراين دولت ترکیه میتواند تأسیساتی را روی آبراه مشترک بنا کند
مشروط بر اينکه منافع مشترک ساير کشورهای آبراهی و حفاظت از محیطزيست را رعايت کند
زيرا استفاده از آبراه تا زمانی که به ساير کشورهای آبراهی زيان وارد نکند ،معقول و منصفانه است.
 .9اصول زیستمحیطی نقضشده توسط ترکیه
دولت ترکیه با اجرای پروژه گاپ ،اصول حقوق بینالملل محیطزيست را نقض کرده است که در
اين قسمت به اختصار بررسی میشود:
9ـ .6اصل استفاده غیرزیانبار از سرزمین
يکی از پايههای اساسی قوانین بینالمللی آب ،تعهد به عدم ورود خسارت به ساير کشورهاست .اين
بدان معنی است که فعالیتهای مرتبط با آبراههای بینالمللی منجر به آسیبرساندن به کشورهای
حوضچههای آبريز نشود 59.ماده  1کنوانسیون  9111نیويورک ،به قاعده عدم ايجاد خسارت
چشمگیر و ديرپا به ديگر دول اشاره دارد52.
ممنوعیت استفاده غیرزيانبار از سرزمین ،ريشه در قاعده عرفی و قديمی حقوق بینالملل مبنی
بر ممنوعیت آسیب و ورود ضرر به ديگری 59دارد .در ادبیات حقوق بینالملل محیطزيست نیز در
قضیه کارخانه تريل( 51تريل اسملتر) مسئولیت دولت در زمینه آلودگی هوای مرز گذر برای نخستین
بار شناسايی شد .همچنین ديوان به اين اصل در حکم خود در سال  2191در اختالف کارخانه
خمیر کاغذ مجاور رودخانه اروگوئه که میان آرژانتین و اروگوئه بود اشاره کرد .ديوان اعالم کرد که
«بايد بین حقوق و نیازهای طرفین در مورد استفاده از اين رودخانه برای اهداف اقتصادی و تجاری
و تعهد به حفاظت آن از هر آسیب زيستمحیطی که میتواند از چنین فعالیتی منتج شود ،تعادل
برقرار کرد»55.
51. Kirschner, Adele J. & Tiroch Katrin, “The Waters of Euphrates and Tigris: An International Law
Perspective”, Max Planck Yearbook of United Nation Law, vol. 16, 2012, p. 356.
52. Art. 7, Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses, 1997.
(حق خود را چنان اعمال کن که سبب اضرار به غیر نشود) 53. Sic utere tuo alienum non laedas

54. Trail Smelter
55. ICJ, Pulp Mills on the River Uruguay, (Argentina v. Uruguay), 10 April 2010.
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بهموجب اين اصل قديمی و سنتی حقوق بینالملل ،دولتها مکلفاند سرزمین خود را برای
اهدافی به کار نگیرند که مغاير با حقوق بینالملل باشد .اصل بیستويکم اعالمیه استکهلم نیز بیان
میدارد که «دولتها بر طبق منشور سازمان ملل و اصول قوانین بینالمللی دارای حقوق حاکمیت
از نظر استخراج منابع خود ،مطابق سیاستهای زيستمحیطی خود هستند و مسئولیت تضمین يا
کنترل فعالیتهای داخل قلمرو خود را به نحوی که صدمهای به محیطزيست کشورها يا مناطق
ماورای قلمرو آنها وارد نکند ،به عهده دارند» .همان طور که مالحظه میشود ،اعالمیه بالفاصله
بعد از اذعان به حقوق حاکمیت دولتها ،مسئولیت آنها را در زمینه عدم ورود آسیب به محیطزيست
متذکر میشود 51.در اجرای پروژه گاپ برای نمونه ،پديده ريزگردها مثال بارزی از استفاده زيانبار
از سرزمین است که در اثر سدسازی غیراصولی ترکیه وارد کشورهای همسايه بهويژه ايران شده
است؛ 51لذا بدواً در پرتو اين اصل میتوان گفت برای کشور ترکیه ،انجام اقدامات تشديدکننده
گردوغبار نظیر تخريب تاالبها و جنگلها ،به گونهای که منجر به ورود خسارت به کشورهای
ديگر شود ممنوع است59.
9ـ .2اصل توسعه پایدار
در اجرای پروژه گاپ ،کشاورزی صنعتی و بهرهبرداری بیرويه از زمین و آب صورت میگیرد که
منطبق با توسعه پايدار نیست و نمیتواند تأمینکننده منافع مردم محلی و اقتصاد ملی در درازمدت
باشد .بنابراين ،توسعه پايدار در سیاستهای زيستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی نهتنها برای مردم
ترکیه ،بلکه برای کشورهای تحت تأثیر اين طرح ديده نمیشود51.
در حقوق آبراههای بینالمللی ،دو معاهده اصلی يعنی کنوانسیون آبراه سازمان ملل و کنوانسیون
آبراه کمیسیون اقتصادی اروپا هر دو به مفهوم توسعه پايدار اشاره کردهاند .بخش سوم از بند 5
ماده  2کنوانسیون هلسینکی  9112بیان میدارد که اقدامات کشورها برای جلوگیری ،کنترل و
56. Principle 1, Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm
Declaration, 1972).

 .57سدسازیهای ترکیه بر روی رودخانههای دجله و فرات اثرات زيستمحیطی چشمگیری بر زيستبوم مسیر اين رودخانهها
در کشور عراق به جا گذاشته که با گذشت زمان رو به وخامت میگذارد .مردم ايران نیز بهويژه در استانهای غرب و جنوب با
طغیان ريزگردهای برخاسته از تاالبهای خشکشده در جنوب عراق ،اثر سدسازیهای ترکیه را در باالدست دجله و فرات
تحمل میکنند .ن.ک :محمدی؛ همان ،ص .19
 .51منشأ افزايش ريزگردها در هوا گوناگون بوده و ممکن است منشأ طبیعی يا مصنوعی داشته باشند .ن.ک :د.ج ،اسپیدينگ؛
آلودگی هوا ،ترجمه :منصور کیانپور راد ،مرکز نشر دانشگاهی ،9919 ،ص  .22فعالیتهای انسانی نظیر کشاورزی تا فوران
آتشفشان ،کويرزايی ،طوفان و نظاير آن را شامل میشود .ن.ک :دانیل بوتکین؛ شناخت محیطزيست ،ترجمه :عبدالحسن
وهابزاده ،انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد ،9992 ،ص .119
 .53محمدی؛ همان ،ص .91
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کاهش هرگونه اثرات فرامرزی بايد با اين اصل همراه باشد که منابع آبی به گونهای مديريت شوند
تا نیازهای نسل حاضر بدون بهمخاطرهانداختن توانايیهای نسل آينده برای تأمین نیازهايشان
برآورده شود 11.از سوی ديگر ،يکی از اهداف کنوانسیون آبراههای نیويورک  9111ترغیب به استفاده
استفاده پايدار و بهینه از منابع برای نسل حاضر و آينده است .بنابراين در اينجا مشخص میشود
که هر دو کنوانسیون به دنبال محققشدن جايگاه اصل عدالت بیننسلی و عدالت دروننسلی از
مبانی اصلی توسعه پايدار هستند .بخش اول بند  2ماده  21کنوانسیون نیويورک  9111تنها مادهای
است که در بیان مديريت ،به برنامهريزی توسعه پايدار آبراههای بینالمللی اشاره میکند و بهطور
کامالً واضح از اصطالح توسعه پايدار استفاده میکند 19.هر دو کنوانسیون آبراه هلسینکی و
کنوانسیون آبراه نیويورک به مسائل زيستمحیطی در پیشبینیهای خود توجه کردهاند.
کنوانسیون نیويورک با توجه به پیشنهادهای بیانیه ريو  129112و دستور کار  1929بیشتر از
کنوانسیون هلسینکی به مسائل توسعهای توجه کرده است و نیازهای اقتصادی و اجتماعی
کشورهای ساحلی آبراهها و جمعیت وابسته به آبراهها را در نظر گرفته است .بنابراين مبانی توسعه
پايدار ازجمله حق بر توسعه و البته يکپارچگی حفاظت از محیطزيست و توسعه اقتصادی در زمینه
آبراهها نیز در تنظیم هر دو کنوانسیون سايه انداخته است .مهمترين فرصت برای توسعه منافع
اقتصادی همراه با حفظ محیطزيست آبراهها در اصل استفاده منصفانه و معقوالنه ديده میشود که
يکی از اصول اساسی و پذيرفتهشده حقوق بینالملل آبراههاست11.
در همین راستا با توجه به گزارش برتندلند با عنوان «آينده مشترک ما» در سال  9191میالدی
راجع به توسعه و محیطزيست توسعه پايدار عبارت است از« :توسعهای که نیازهای نسل حاضر را
بدون آسیبرساندن به توانايی نسل آينده برای فراهمکردن نیازهايشان برطرف کند»15.
بهطور معمول ،اين توافق وجود دارد که توسعه پايدار بر سه ستون پايداری بومشناختی ،پايداری
اجتماعی و پايداری اقتصادی استوار است .عناصر توسعه پايدار در دستور کار  29و بیانیه ريو نیز
بیان میشود .بر اساس اصل چهارم بیانیه ريو برای آنکه توسعه پايدار امکانپذير شود ،حفاظت از
محیطزيست جزو جدايیناپذير روند توسعه خواهد بود و جدا از آن قابل بررسی نیست 11.همچنین
60. Art. 2(5), Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International
Lakes, Helsinki, 1992.
61. Art. 24(2), Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of. International Watercourses, 1997.
62. The Rio Declaration on Environment and Development, 1992.
63. United Nations Conference on Environment & Development, Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992,
Agenda 21.
64. Fitzmaurice, M., Omg, D. M. Merkouris P., Research Handbook on International Environmental Law.
Edward Elgar Publishing, USA, 2010.
65. Report of the World Commission on Environment and Development, General Assembly, FortySecond, 4 August 1987, available at: http://www.worldinbalance.net/pdf/1987-brundtland.pdf. pp.1-374.
66. Principle 24, The Rio Declaration on Environment and Development, 1992.
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اصل  25بیانیه مزبور بیان میکند« :صلح ،توسعه و حفاظت از محیطزيست وابسته به يکديگر و
تفکیکناپذيرند»11.
پاراگراف  1مقدمه بیانیه کپنهاگ بر توسعه اجتماعی مقرر میدارد« :توسعه اقتصادی ،توسعه
اجتماعی و حمايت زيستمحیطی ،الزم و ملزوم يکديگرند و بهطور متقابل ،عناصر تقويتکننده
توسعه پايدار هستند و در واقع ،چارچوبی بر تالشهای ما برای دستیابی به کیفیت باالتر از زندگی
19
برای همه انسانها هستند».
پاراگراف  5بیانیه ژوهانسبورگ سال  2112راجع به توسعه پايدار نیز در تأکید اين تعهد بیان
میدارد « :توسعه و تقويت تفکیکناپذيری و تقويت متقابل ارکان توسعه پايدار (توسعه اقتصادی،
توسعه اجتماعی و حمايت زيستمحیطی) در سطوح محلی ،ملی ،منطقهای و جهانی مسئولیت
جمعی دولتهاست» 11.همچنین يکی از تعهدات مندرج در سند توسعه هزاره 11در سال  2112نیز
در رابطه با اين اصل است .در بند  1اين سند ،يکی از اهداف هزاره« ،تضمین پايداری زيستمحیطی
و گنجاندن اصل توسعه پايدار در سیاست و برنامههای کشورها» بیان شده است 19.بدين ترتیب
مالحظه میشود که يکپارچگی و تفکیکناپذيری توسعه و محیطزيست ،مبانی توسعه پايدار هستند
و دولتها متعهد به رعايت آن شدهاند.
بدين ترتیب ،دولت ترکیه در اجرای پروژه گاپ بايد اصل توسعه پايدار را رعايت کند تا قادر به
تأمین منافع مردم محلی و اقتصاد ملی در درازمدت باشد.
72

9ـ .9اصل انصاف بین نسلها
با کمشدن آب ورودی به خلیج فارس ،غلظت نمک در خلیج فارس باال میرود و بسیاری از آبزيان
ازجمله آبزی صنعتی میگو و بسیاری از انواع ماهیان صنعتی امکان ادامه حیات در آبهای جنوبی
ايران را نخواهند داشت ،مانند دريای سرخ که غلظت نمک آن باالست.
نبود میگو و ماهیان صنعتی باعث بروز بیکاری صیادان ايرانی در جنوب و بروز مشکالت ناشی
از بیکاری عمومی نظیر قاچاق میشود .باالرفتن غلظت شوری خلیج فارس باعث نابودی سواحل
مرجانی و زيستبوم اين خلیج بزرگ و باارزش میشود.
67. Principle 25, Ibid.
68. Report of the World Summit for Social Development: Copenhagen, 6-12 March 1995. Available at:
httm://daccess-ods.un.org/TMP/2498936.html. pp. 1-237.
69. Johannesburg Declaration on Sustainable Development. 2002. Available at:
bnpparibas.com/en/…/text/Johannesburg-Declaration.pdf. pp.1-5.
)70. The Millennium Development Goal (MDGs
71. UNEP.2002. Available at: www.unep.or/pdf/annualreport/UNEP_Annual_Report_2002.pdf. pp.1-61.
72. Inter-Generational Equity
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ترکیه با ممانعت از ورود آب به پايیندست رودخانههای دجله و فرات ،عالوه بر نقض قواعد
حقوق بینالملل در زمینه رودخانههای منطقهای ،به تخريب گسترده محیطزيست سوريه ،عراق و
ايران پرداخته است که مشکالتی مانند نابودی محیطزيست منطقه و بیکاری را به دنبال دارد19.
بنابراين در اجرای پروژه گاپ ،اثرات بلندمدت فعالیتها و پايداری منابع طبیعی و محیطزيست
جهانی در رابطه با منافع نسل آينده در نظر گرفته نشده است و اجرای پروژه به نحوی است که به
منافع نسل آينده از همه ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،زيستمحیطی و ذاتی تعرض شده است .از طرفی
بهموجب اصل انصاف بین نسلها« ،استفاده و بهرهمندی از منابع زمین برای نسل حاضر ،در عین
حال که حق است ،اين تعهد را نیز به همراه دارد که نسل حاضر در اجرای چنین حقی بايد اثرات
بلندمدت فعالیتهايش و همچنین پايداری منابع طبیعی و محیطزيست جهانی را در رابطه با منافع
نسل آينده در نظر گیرد .در اين زمینه منافع به معنای منافع اقتصادی ،اجتماعی ،زيستمحیطی و
منافع ذاتی است»11.
برای نمونه ،ماده  9کنوانسیون  9112سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آبوهوايی بیان
میکند« :اعضای کنوانسیون در فعالیتهای خود برای دستیابی به اهداف کنوانسیون و اجرای مفاد
آن ازجمله توسط موارد زير راهنمايی خواهند شد:
 .9اعضا بايد از سامانه آبوهوايی به نفع نسلهای فعلی و آينده بشر ...حمايت کنند»15.
آخرين پاراگراف ماده  2کنوانسیون تنوع زيستی  9112بیان میدارد« :استفاده پايدار به معنی
استفاده از اجزای تشکیلدهندهء تنوع زيستی است 11،در ضمن اينکه پتانسیل آن را برای رفع
نیازهای مادی و معنوی نسل حاضر و آينده حفظ کند» 11.در همین راستا اصل  5بیانیه ريو بیان
میدارد :تمام دولتها و ملتها بايد در ريشهکنی فقر بهعنوان تکلیف اساسی و ضرورت مطلق در
جهت توسعه پايدار از طريق کاهش فاحش بین استانداردهای زيستی و برآوردن هرچه بهتر نیاز
اکثريت مردم جهان همکاری کنند» 19.همچنین در خصوص ديگر نمونههای تعهد مزبور میتوان
به پاراگراف  1بیانیه کپنهاگ که بر «توسعه اجتماعی منصفانه» و «عدالت اجتماعی» اشاره دارد11
و نیز پاراگرافهای  99 ،1و  29اهداف هزاره سازمان ملل متحد در سال  2112در رابطه با
 .79محمدی؛ همان ،ص.99
74. Training Manual on International Environmental Law, 2006, Available at:
www.unep.org/DPDL/Law/PDF/Law_training_Mannual.pdf.
75. Article 3, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 1992.
76. Article 2, Convention on Biological Diversity (CBD), 1992.

 .77مجنونیان ،هنريک؛ راهبردهای معاهدات جهانی حفاظت از طبیعت و منابع زنده ،سازمان حفاظت از محیطزيست ،جلد دوم،
 ،9911ص .111
78. Principle 5, The Rio Declaration on Environment and Development, 1992.
79. Para. 6, Report of the World Summit for Social Development: Copenhagen, 6-12 March 1995.
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ريشهکنکردن فقر اشاره

کرد91.
16

9ـ .4اصل پیشگیری
پروژه گاپ ،کانونهای فرسايش بادی و تولید گرد و خاک را در عراق افزايش میدهد .بدين ترتیب،
کويرها و باتالقهای در حال خشکشدن عراق ،منشأ تشديد انتشار ريزگردها به ايران است 92.لذا
انجام اقدامات پیشگیرانه جهت ازبینبردن کانون خسارات زيستمحیطی از ضروريات است .در اين
راستا اصل اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری يا بهحداقلرساندن خسارات زيستمحیطی که به
قاعده طاليی معروف است از جنبههای زيستبومشناختی و اقتصادی دارای اهمیت ويژهای است99
زيرا جبران خسارت زيستمحیطی ،هم به داليل اقتصادی و هم به داليل بومشناختی در اغلب
موارد غیرممکن است .انقراض گونههای گیاهی و حیوانی ،فرسايش ،اثرات ورود مداوم آلودهکنندهها
به دريا و ازدسترفتن حیات انسان ،موقعیتهای غیرقابل برگشت در محیطزيست است .حتی زمانی
که خسارت جبرانناپذير باشد ،اغلب مراحل جبران خسارت ،هزينهبر و گران است .اصل پیشگیری
مستلزم استفاده از فنون ويژه از قبیل تجزيه و تحلیل خطر و پس از آن ،ارزيابی پیامدهای
فعالیتهای انجامشده است91.
ديوان بینالمللی دادگستری در قضیه سد گابچیکووـ ناگیماروس ،اصل پیشگیری را با توجه به
ويژگی غیرقابل جبران تخريب و خسارات وارده بر محیطزيست بینالمللی ،اصلی اجباری قلمداد
کرده است95.
ديوان در قضیه کارخانه خمیر کاغذ در صدد تأکید بر اصل پیشگیری و عرفی تلقیکردن اين
اصل برآمده است زيرا برای حمايت از اصل پیشگیری و تضمین آن ،بر تعهد دولتها در تصويب
و اجرای قوانین ملی در راستای اين اصل تأکید کرده است91.
اين اصل را میتوان در اسناد متفاوت کشتیرانی مشاهده کرد .برای نمونه ،بیانیه ريو در اصول
 91و  91به اين اصل توجه کرده است .اصل  91بیان میدارد« :دولتها بايد در جلوگیری و منع
80. Paras. 6, 11 & 21, The Millennium Development Goals, 2002.
81. The Principle of Prevention
 .12محمدی ،همان ،ص .91
 .19الکساندر کیس ،پیتر سند اچ ،وينفرايد النگ؛ حقوق محیطزيست ،ترجمه :محمدحسن حبیبی ،چاپ دوم ،دانشگاه تهران،
جلد اول ،9991 ،ص .19
 .14ذوالفقاری ،حسن؛ مبانی محیطزيست ،چاپ دوم ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،9919 ،ص .211
85. I.C.J, Judgment of Case Concerning the Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary-Oslovakia), 1997,
para. 140.
86. ICJ, Pulp Mills on the River Uruguay, Summary of the Judgment (Argentina v. Uruguay), 20 April
2010, para. 190.
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انتقال و سرايت آثار فعالیتها و موادی که سبب بروز تخريبهای شديد کشتیرانی شده يا بهداشت
مردم را به مخاطره میاندازد با ساير کشورها همکاری جدی به عمل آورند»91.
در اصل  91میافزايد که ارزيابی پیامدهای کشتیرانی بايد بهعنوان ابزاری ملی درباره آن دسته
از فعالیتهايی که ممکن است اثرات زيانبار جدی بر محیطزيست داشته باشند و اجرای آنها
منوط به تصمیم مقامات ذیصالح ملی است پذيرفته شود» 99.همچنین ماده  211کنوانسیون
 9192حقوق درياها بیان میدارد« :وقتی کشوری با داليل منطقی اعتقاد دارد که فعالیتهای
برنامهريزیشده تحت صالحیت يا کنترل وی ممکن است موجب آلودگی اساسی يا تغییرات مهم
و مضر در محیطزيست دريا شوند بايد تا حد امکان آثار بالقوه اينگونه فعالیتها بر محیطزيست
دريا را ارزيابی و گزارشهای بهدستآمده از اين ارزيابیها را به نحو مقرر در ماده  215مبادله
کند»91.
بند  9ماده  9کنوانسیون تنوع زيستی  119112و ماده  22کنوانسیون راجع به حقوق استفاده
غیرکشتیرانی از آبراهههای بینالمللی سال  9111با پیشبینی تعهد منع ورود گونههای بیگانه به
يک زيستبوم و آبراهههای بینالمللی که موجب خسارات کشتیرانی به ديگر دولتها میشود،
19
اصل پیشگیری را برای اعضا مورد تأکید قرار دادهاند.
بند  9ماده  9کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آبوهوايی بیان میدارد« :اعضای
کنوانسیون میبايست اقدامات پیشگیرانه را برای پیشبینی ،جلوگیری يا بهحداقلرساندن علتهای
تغییرات آبوهوا و کاهش اثرات سوء آن به کار گیرند  12.»...کنوانسیون حفاظت از اليه اُزون در
19
ماده  2تعهد به انجام اقدامات الزم برای حفظ و سالمت انسان و محیطزيست را مطرح میکند.
در نهايت میتوان گفت تعهد دولتها به جلوگیری از ورود صدمات کشتیرانی ،خواه در مورد
آلودگی دريايی يا آبهای داخلی ،اتمسفر ،خاک يا حمايت از حیات انسانی يا منابع زنده است.
34

9ـ  .5اصل احتیاط
در اجرای پروژه گاپ ،خطرات جدی و جبرانناپذيری نظیر تغییر اقلیم و گرمايش زمین ،آلودگی
آبهای زيرزمینی و روانآبها ،ايجاد رسوب نمک در خاک و شورکردن آب در درازمدت،
87. Principle 14, The Rio Declaration on Environment and Development, 1992.
88. Principle 17, Ibid.
89. Art. 206, United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982.
90. Art. 8(8), Convention on Biological Diversity (CBD), United Nations, 1992.
91. Art. 22, Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses, 1997.
92. Art. 3(3), United Nations Framework Convention on Climate Change, 1992.
93. Art. 2, Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, 1985.
94. Precautionary Principle
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ازمیانرفتن گونههای بومی و تنوع زيستی منطقه ،زيرآبرفتن روستاها ،مراتع ،باغها و کشتزارهای
سنتی ،محیطزيست را تهديد میکند 15.البته شايد دولت ترکیه اين بحث را مطرح کند که علت
گردوغبار در ايران و عراق ،ايجاد اين سدها نیست و دلیل علمی کافی برای اثبات آن وجود ندارد.
در اينجا ممکن است به اصل احتیاط متوسل شد که بر فرض شايد هنوز علت علمی قطعی در اين
زمینه وجود نداشته باشد ولی اين دلیل نمیشود که اقدامی در اين مورد صورت نگیرد .لذا دولت
ترکیه بايد اقداماتی را در اين مورد انجام دهد.
11
اساس مفهوم اصل اقدامات احتیاطی در اصل  95بیانیه ريو  9112منعکس شده است .بر
اساس اين اصل« ،دولتها در جهت حفظ محیطزيست و در حد توان خود بايد اقدامات احتیاطی
وسیعی به عمل آورند .هنگامی که خطرات جدی يا جبرانناپذيری محیطزيست را تهديد میکند،
ترديد علمی نبايد بهانهای برای بهتعويقافتادن اقدامات مؤثر و موجه از نظر اقتصادی در جهت
پیشگیری از تخريب محیطزيست شود»11.
اصل احتیاط در هر دو اختالف کشتیرانی ارجاعشده به ديوان بینالمللی دادگستری يعنی رأی
گابچیکو ـ ناگیماروس و کارخانه خمیر کاغذ ،در ادعاهای طرفین و در حکم نهايی مورد توجه بود19.
اين اصل در راستای اصل پیشگیری مطرح بوده و در صدد بیان تعهد پیشگیرانه است .پیامد
پذيرش اين اصل بهعنوان قاعده حقوقی ،جابهجايی بار اثبات دعواست؛ بدين معنی که در صورت
هر گونه اقدام مشکوک در ارتباط با محیطزيست ،اقدامکننده بايد به هر طريقی اثبات کند که اقدام
وی برای محیطزيست خطرناک نیست11.
الزم به ذکر است اصل مزبور از حقوق داخلی وارد حقوق بینالملل شده و اصل کلی بینالمللی
تلقی میشود .در واقع اين همان نقطه افتراق اين اصل و اصل عرفی پیشگیری است911.
در بسیاری از معاهدات کشتیرانی بینالمللی نیز بر اصل احتیاط تأکید شده است .برای نمونه،
پاراگراف هشتم مقدمه کنوانسیون تنوع زيستی سال  9112بیان میدارد« :با توجه به وجود خطر
قابل توجه کاهش عمده يا نابودی تنوع زيستی نمیتوان عدم قطعیت کامل علمی را بهعنوان دلیل
 .35محمدی؛ همان.
 .31طاليی؛  ،9991همان ،ص .1
97. Principle 15, The Rio Declaration on Environment and Development, 1992.
 .31موسوی ،سیدفضلاهلل ،سیدحسن حسینی و سیدحسین موسویفر؛ «اصول حقوق بینالملل محیطزيست در پرتو آرای مراجع
حقوقی بینالمللی» ،فصلنامه پژوهش حقوق عمومی ،دوره  ،91شماره  ،19پايیز  ،9911ص .99
 .33مواليی ،آيت؛ مبانی و اصول توسعه پايدار زيستمحیطی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران ،مجموعه حقوق
محیطزيست ،نظريهها و رويهها ،دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت از محیطزيست ،9999 ،ص .121
100. Sands & Peel, Jacqueline, Principles of International Environmental Law, Cambridge University
Press, 2018, p. 220.
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بهتعويقانداختن اقدامات الزم جهت جلوگیری يا کاهش چنان خطری مطرح کرد 919.»...بر اساس
پاراگراف نهم کنوانسیون مزبور میبايست اقدامات پیشگیرانهای جهت پیشبینی ،جلوگیری يا
بهحداقلرساندن علل تغییرات آبوهوا و کاهش اثرات سوء آن به کار گیرند .در مواردی که احتمال
بروز تهديدهای جدی يا آسیبهای برگشتپذير وجود دارد نمیبايست از فقدان قطعیت علمی
بهعنوان دلیل برای بهتعويقانداختن اينگونه اقدامات استفاده کرد912.»...
در پروتکل کارتاگانا سال  2111که بر اساس اصل احتیاط تدوين شده است در مواد  99 ،9و
 92مفاهیمی بسیار گستردهتر از اصل  95بیانیه ريو آمده است919.
بدين ترتیب ،اصل احتیاط ،اين تعهد را برای دولتها ايجاد میکند که در زمانی که اين باور و
اعتقاد وجود دارد که يک اقدام موجب بروز خسارت زيستمحیطی میشود ،حتی اگر دلیل علمی
قاطع در خصوص آثار زيانبار آن اقدام برای محیطزيست وجود ندارد ،شخص يا نهاد اقدامکننده
بايد اقدامات پیشگیرانه را در جهت حفظ محیطزيست اتخاذ کند.
چنین اقدامات پیشگیرانه ،ازجمله مطالعه و برنامهريزی قبلی ،ارزيابی راههای جايگزينِ ممکن
و بررسی پیشگیری از آسیب به محیطزيست را دربرمیگیرد .در واقع ،منظور ،اجرای اقداماتی است
که هدف از آن پیشگیری ،حذف يا کاهش اثرات نامطلوب احتمالی بر محیطزيست است .بر اين
اساس ،کلیه فعالیتهايی که ممکن است آسیبهايی را به محیطزيست وارد کند در درجه اول بايد
منع شود يا درصورت امکان ،تحت نظارت و تنظیم واقع شود .در چارچوب اين اصل ،هدف از انجام
مطالعات مربوط به ارزيابیهای زيستمحیطی آن است که حرکت از ترمیم خسارات وارد به
محیطزيست به حمايت پیشگیرانه و احتیاطی از محیطزيست انتقال يابد911.
605

9ـ .1حق برخورداری از محیطزیست سالم
اجرای پروژه گاپ باعث ايجاد طوفانهای گردوغبار در منطقه و سرايت آن به ايران میشود که
مشکالت زيستمحیطی و شیوع بیماریهای عفونی و تنفسی در منطقه را به دنبال میآورد911.
حمايت از حیات بشر ،همزمان با حمايت از طبیعت ،جزء تفکیکناپذير از حق برخورداری از
محیطزيست سالم است .حق بر محیطزيست سالم ،دو جنبه فردی و جمعی دارد .در جنبه فردی،
هیچ شهروندی حق آسیبزدن و تخريب محیطزيست را به هیچ نحوی ندارد .در همین راستا،
101. CBD, para 8.
102. Ibid., para. 9.
103. Cartagana Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity, 2000, Montreal.
 .604طاليی؛ همان ،ص .9
105. The Human Right to a Healthy Environment
 .601محمدی؛ همان ،ص .19
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اشخاص زيانديده ،حق اقامه دعوا در صورت ورود خسارت زيستمحیطی را دارند .بُعد جمعی اين
حق ،مربوط به وظايف دولتهاست که در آن دولتها موظفاند در حل مشکالت زيستمحیطی
911
جهان با يکديگر همکاری کنند.
در همین زمینه ،اصل  9بیانیه ريو بیان میدارد« :بشر در فرايند توسعه پايدار در مرکز توجهات
قرار دارد و سزاوار برخورداری از زندگی سالم پويا و هماهنگ با طبیعت است» 919.بند  9فصل 1
دستور  29در خصوص حمايت و ترويج سالمت بشر بیان میدارد« :سالمتی و توسعه به يکديگر
مربوط هستند .هم توسعه ناکافی منجر به فقر و هم توسعه نامناسب منجر به مصرف زياد همراه
گسترش جمعیت جهانی میتوانند سبب بروز مسائل شديد برای سالمت محیطزيست شوند ...بر
اين اساس ،دستور اقدام بايد به نیازهای اولیه جمعیت جهان به سالمت توجه کند زيرا تأمین اين
911
نیازها برای دستیابی به اهداف توسعه پايدار و حمايت از محیطزيست ضروری است».
عالوه بر اين موارد ،بیانیه استکهلم ،هر دو جنبه محیطزيست انسان(طبیعی و مصنوعی) را
برای رفاه بشر و بهرهمندی او از حقوق بنیادين بشری ،حتی حق حیات ضروری میداند 991.اصل
اولیه اين بیانیه راجع به محیطزيست بشر بیان میدارد« :بشر حقوقی بنیادين نسبت به آزادی،
برابری و شرايط کافی و مناسب زندگی در محیطزيستی با کیفیتی دارد که به او اجازه زندگی با
شرافت و سعادتمندانهای را میدهد .همچنین مسئولیت حفظ و بهبودی محیطزيست برای نسل
حاضر و نسلهای آينده را به عهده دارد999.»...
کنوانسیون آرهوس 992،حمايت از حقوق بشر و محیطزيست را با هم مرتبط میداند و در ماده
 9حق محیطزيست سالم را اينگونه شناسايی میکند « :به منظور مشارکت در حمايت از حق هر
انسانی در حال حاضر و در نسلهای آينده برای زندگی در محیط مناسب برای سالمتی و سعادت
او ،هريک از دولتهای عضو ،دسترسی به اطالعات ،مشارکت عمومی در تصمیمسازیها و
دسترسی به عدالت در مسائل زيستی مطابق مقررات اين کنوانسیون را فراهم آورد»999.
برخی از اصول اسناد حقوقبشری که به تصويب سازمان ملل رسیده است ،حق بر محیطزيست
سالم را از حقوق اساسی بشر دانستهاند .بهعنوان نمونه ،بند  9ماده  25اعالمیه حقوق بشر اعالم
میدارد« :هر کس حق دارد که سطح زندگانی ،سالمت و رفاه خود و خانوادهاش را از حیث خوراک،
 .607عباسی ،بیژن؛ حقوق بشر و آزادیهای بنیادين ،چاپ دوم ،دادگستر ،9911 ،ص .152
108. Principle 1, The Rio Declaration on Environment and Development, 1992.
109. Chapter 6(1), United Nations Conference on Environment & Development, Rio de Janerio, Brazil, 3
to 14 June 1992, Agenda 21.

 .660مجنونیان؛ همان ،ص .221
111. Principle 1, Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm
Declaration, 1972).
112. Aarhus Convention, 1998.
113. Art. 1, n.113, Aarhus Convention.
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کند991.»...

مسکن ،مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی تأمین
بند  9ماده  1پیشنويس میثاق بینالمللی حقوق همبستگی به اين امر اختصاص داده شده
است .اين ماده مقرر میدارد« :هر انسان بهصورت فردی و کلیه انسانها بهطور جمعی حق دارند
از محیطزيستی سالم و دارای تعادل زيستبومی و مناسب برای توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
و حقوقی بهرهمند شوند»995.
طرفدارن حقوق بشر ،حق به محیطزيست را حق مستقل بشری برای داشتن محیطزيستی با
کیفیت خاص میشناسند و اين حق معموالً «حق داشتن محیطزيست مناسب» شناخته میشود .از
اين زاويه ،حق به محیطزيست سالم در مجموعه نسل جديد حقوق بشر قرار میگیرد که اصطالحاً
آن را حقوق همبستگی مینامند 991.عدم سالمت محیطزيست ،تهديدی جدی برای بقای انسان
است 991.بنابراين ،احترام به حقوق بشر ،ارتباط مستقیم با حمايت و حفاظت از محیطزيست دارد
زيرا زندگی انسان و ادامه حیات او منوط به سالمت محیطزيست است 999.از آنجا که نوع بشر در
محیط ناسالم در معرض نابودی قرار میگیرد ،برای بقای نسل بشر بايد از محیطزيست حمايت
شود991.
ويرامانتری ،قاضی ديوان بینالمللی دادگستری در قضیه گابچیکوو ـ ناگیماروس اظهار کرد
«حمايت از محیطزيست ،بخش بسیار مهمی از دکترين معاصر حقوق بشر است زيرا چنین حمايتی
شرط الزم و اساسی تحقق بسیاری از حقوق ديگر ،نظیر حق بهداشت و خود حق حیات است»921.
اعالمیه جهانی حقوق بشر ،میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی ،فرهنگی و
اجتماعی ،بهصورت تلويحی و ضمنی ،حق به محیطزيست سالم را تأيید میکنند .در چارچوب اين
اسناد ،به برخی از حقوق بشر موجود ،مانند حق حیات ،توجه و مطالب گستردهای بر مبنای اين حق
در خصوص محیطزيست در سطح ملی و بینالمللی مطرح شده است .بهعالوه در مواد مختلفی از
میثاق حقوق مدنی و سیاسی همچون ماده  21و ماده  1به آن استناد شده است929.
114. Art. 25(1), Universal Declaration of Human Rights, 1948.
115. Art. 4(1), Draft Declaration on the Right to International Solidarity.
 .661مواليی ،يوسف؛ «نسل سوم حقوق بشر و حق به محیطزيست سالم» ،فصلنامه حقوق ،مجله دانشکده حقوقوعلومسیاسی،
دوره  ،91شماره  ،9991 ،1صص .211-215
117. ICJ Reports of Judments, Advisory Opinions and Orders, 1996, vol.1, para. 29.
118. Boyle, Alan E. & Anderson M.R., Human Rights Approaches to Environmental Protection,
Clarendon, Oxford, 1996, p. 10.
119. Gormely W. Paul, “The Right to a Safe and Decent Environment”, 28 The Indiana Journal of
International Law, 1988, p. 32.

 .620مواليی؛ همان ،ص .211
121. Ksentini. Fatma Zohra, Progress Reports Human Rights and the Envitonment, UN Doc. E/CN
4/Sub.2/1992/7. 1992, p. 28.
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در سطح منطقهای ،منشور آفريقايی حقوق بشر و مردم ،اولین سند مصوب بینالمللی است که
ماده  21آن ،صراحتاً بر محیطزيست سالم تأکید کرده است922.
در نظام حقوق بشر بین کشورهای امريکايی 929،پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق بشر921،
به حق به محیطزيست سالم توجه کرده است 925.پروتکل سان سالوادور نیز حق به محیطزيست
سالم را بهعنوان جنبه ويژهای از حق زندگی در ماده  99خود معرفی کرده است921.
در حقوق اتحاديه اروپا ،اعالمیه دوبلین ،مصوب  1ژوئیه 9111که ناظر به الزامات زيستمحیطی
است ،تضمین محیطزيست پاک و سالم برای شهروندان اروپا 921و دادگاه حقوق بشر اروپا هم
بهطور غیرمستقیم و با استناد به ماده  9کنوانسیون حقوق بشراروپا ،حق فردی شهروندان اروپايی
به محیطزيست سالم را تأيید میکنند929.
9ـ .7اصل همکاری بینالمللی
ترکیه به پیمان آرهوس که حق همکاری در تصمیمسازیهای زيستمحیطی را به رسمیت
میشناسد ،نپیوسته است .مهار خسارات فرامرزی پروژه گاپ ،نیازمند همکاری منطقهای است .در
اين بین ،وضعیت عراق و ايران ،همکاری برای ازبینبردن کانونهای آلودگی موجود را میطلبد.
تأکید بر ضرورت همکاری دولتها ،موضوعی است که نهتنها در حقوق بینالملل محیطزيست بلکه
در کل حقوق بینالملل صادق است زيرا ماهیت و سرشت اين رشته از علم حقوق که برخالف
حقوق داخلی ،مبتنی بر تبعیت است بر نوعی همکاری بنا شده که نقش تعیینکننده در شکلگیری،
اجرا و نظارت بر مقررات آن بازی میکند .تعهد به همکاری بین دولتها ،ازجمله دربردارنده چنین
تعهداتی است :انتقال فناوری و تجربیات عملی در رابطه با جريانهای پیشگیری ،کنترل و کاهش
روند تخريب محیطزيست ،تبادل کامل ،آزاد و فوری اطالعات ،همکاری در برنامههای منطقهای
و جهانی در رابطه با حفاظت از محیطزيست ،ارائه گزارش و اطالعات به نهادهای بینالمللی
زيستمحیطی ،همکاری در زمینه پژوهش و آموزش ،همکاری در زمینه تعیین معیارها و
استانداردهای بینالمللی ،همکاری در حفاظت و مديريت منابع زنده دريايی و تأمین منابع مالی921.
122. Art. 24, African Charter of Human and Peoples' Rights, 21 I.L.M. 59, 1981.
123. Inter-American System
124. Protocol San Salvador
125. American Convention on Human Rights adopted in 1988 entry into force in November 1999.
 .621مواليی؛ همان.
127. Merini Muriel, “Protection de l'individu contre les nuisances environnemntales”, Revue trimestrielle
des droits de l'Homme, no 65, janvier 2006, p. 56.
128. Giorgetta Sueli, The Right to a Healthy Environment/UN/Doc.A/Con NF.157/23, 12 July 1993, p. 392.
129. Divan, Shyam, “International Environmental Law”, Available at: httm://www.nls.ac.in/
CEERA/ceerafeb04/html/documents/internationalenvtlawshyamidiwan.htm. 2002, , p. 4.
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تعهد به همکاری در سطوح دوجانبه منطقهای و جهانی قابلیت اعمال دارد .بهعالوه از حیث
قلمرو زمانی میتواند پیش يا پس از بروز مشکل مطرح شود 991.در رابطه با اهمیت تعهد به همکاری
دولتها در قبال حفاظت محیطزيست میتوان به تصمیم ديوان در قضیه گابچیکوو -ناگیماروس،
اختالف بین مجارستان و اسلواکی 999و رويکرد دادگاه بینالمللی حقوق درياها در قضیه کارخانه
ماکس 992که بین ايرلند و بريتانیا مطرح شد اشاره کرد .دادگاه ضمن تأکید به همکاری اذعان
میدارد که بهموجب فصل  92کنوانسیون حقوق درياها و حقوق بینالملل عام ،تعهد به همکاری،
اصل بنیادين در خصوص پیشگیری از آلودگی محیطزيست دريايی است999.
در اسناد بینالمللی نظیر بیانیه استکهلم ،همکاری در جمعآوری منابع برای حمايت از کشورهای
درحال توسعه و همکاری ملل و مؤسسات بینالمللی که دارای عاليق مشترک هستند ،به منظور
حفاظت از محیطزيست و بهبود آن در اصول  22تا  21پیشبینی شده است 991.بند چهارم مقدمه
اعالمیه ريو نیز بر پايه همکاری جهانی نوين و عادالنه قرار گرفته است .در همین راستا تعهد به
همکاری به گونهای گسترده در کنوانسیونهای زيستمحیطی مورد توجه قرار گرفته است .برای
نمونه ،کنوانسیون تنوع زيستی در ماده  5مقرر میدارد« :هريک از کشورهای عضو بايد تا حد
امکان و به نحو مناسب با ساير کشورهای عضو کنوانسیون به گونهای مستقیم يا در صورت نیاز از
طريق سازمانهای بینالمللی ذیربط در ارتباط با مناطق خارج از قلمرو خود با ساير موضوعات
مورد عالقه طرفین برای حفاظت و استفاده پايدار از تنوع زيستی همکاری کند»995.
ماده  1کنوانسیون حمايت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان در سه بند دولتها را به همکاری
برای حمايت ،حفاظت و شناسايی میراث جهانی متعهد میکند 991.مواد  9و  1کنوانسیون وين برای
حفاظت از اليه اُزون  9195از نو بر اين تعهد تأکید میکند 991.کنوانسیون حقوق درياها  9192نیز
بخشی از مقررات خود را به همکاری بین دولتهای عضو در زمینه حمايت و حفاظت از
محیطزيست دريايی اختصاص داده است .ازجمله اين مواد میتوان به مواد  911 ،211و  911اشاره
کرد999.
 .690کیس؛ همان ،ص .12
131. Arrệt du project Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), 1997, 17,67,112 et 150.
132. Mox
133. Nouzha, ch.2002. L’affaire de l’Usine Mox (Irland c .Royaume-Unis) devant le Tribunal international
du droit de la mer: quelles mesures conservatoires pour la protection de ľenvironnement. Actualité du droit
international. www.ridi.org/adi,cosulté le 23 mai 2007.
134. Principles 22-24, Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment,
Stockholm Declaration, 1972.
135. Art. 5, CBD, 1992.
136. Art. 6, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 1972.
137. Art. 3 & 4,Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, 22 March 1985.
138. Articles 197, 199 & 200, United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982.
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 .4تعهدات زیستمحیطی دولت ترکیه
دولت ترکیه عالوه بر نقض اصول حقوق بینالملل محیطزيست ،تعهدات زيستمحیطی دارد که
در اسناد بینالمللی متفاوت لحاظ شده است .با توجه به مطالب مطروح و تخريب زيستمحیطی
پروژه گاپ ،الزم است تا تعهدات زيستمحیطی دولت ترکیه بررسی شود .اين تعهدات که همگی
درونمايه حمايتی و حفاظتی از محیطزيست دارند جنبه انحصاری ندارند و میتوان در آينده ،بسته
به پیشرفت علوم و فناوری ،تعهدات ديگری را بر آنها افزود.
4ـ .6تعهد به وضع مقررات داخلی در زمینه حمایت و حفاظت از محیطزیست
اتحاديه اروپا در «گزارش پیشرفت» ترکیه برای پیوستن به آن اتحاديه که در سال  2111تهیه شد
اشاره داشته که در سامانه قانونگذاری ترکیه ،ارزيابی پیامدهای زيستمحیطی و موضوع اثرات
فرامرزی فعالیتهای عمرانی وضع نشده است 991.در اين خصوص ،تعهد به وضع مقررات و قوانین
هماهنگ با مقررات و موازين بینالمللی در اسناد زيستمحیطی نیز مشاهده میشود .برای نمونه،
بهموجب مفاد مقدمه کنوانسیون تنوع زيستی ،اعضای آن 911متعهد میشوند که در سطح ملی تدابیر
الزم را برای حفاظت از گونههای زيستی ،محیطزيست انسان و سیستمهای زيستمحیطی اتخاذ
اتخاذ کنند919.
کنوانسیون حمايت از اليه اُزون در ماده  2دولتهای عضو 912را موظف به اتخاذ تدابیر مناسب
قانونی میکند 919.عالوه بر اين موارد ،اصل  99بیانیه ريو راجع به محیطزيست و توسعه مقرر
میدارد« :دولتها بايد قوانین ملی در خصوص مسئولیت ناشی از آلودگی و ديگر صدمات وارده به
محیطزيست و پرداخت غرامت به قربانیان اين خسارات را تدوين ،و برای تدوين مقررات جديد در
مورد مسئولیت و پرداخت غرامت در قبال خساراتی که در اثر فعالیتهای انجامشده در تحت
صالحیت و اقتدار آنها به مناطق واقع در خارج از قلمرو ملیشان وارد میآيد با دقت و قاطعیت
تمام با يکديگر همکاری کنند»911.

 .693محمدی؛ همان ،ص .99
 .640ترکیه از سال  9111تا کنون عضو کنوانسیون تنوع زيستی بوده است.
141. CBD, 1992.
 .642ترکیه از  21سپتامبر  9119عضو کنوانسیون حمايت از اليه اُزون بوده است.
143. Art. 2, Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, 22 March 1985.
144. Principle 13, CBD, 1992.
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4ـ .2تعهد به ارزیابی پیامدهای زیستمحیطی
تعهد به ارزيابی پیامدهای زيستمحیطی در راستای ارتقا و پیشرفت برنامهريزی آگاهانه در خصوص
محیطزيست در معاهدات و رويه دولتها مورد توجه قرار گرفته است .برای نمونه ،کنوانسیون تنوع
زيستی در دو بند ماده  91به تعهد ارزيابی پیامدهای زيستمحیطی و بهحداقلرساندن پیامدهای
زيانبار اشاره میکند 911.کنوانسیون حفاظت از اليه اُزون در ماده  9از نو بر اين تعهد تأکید
میکند911.
رويهقضايی و داوری نیز در رأی ديوان داوری در قضیه درياچه النو به اين الزام توجه کرده
است .محکمه مربوطه در رأی خود بیان میدارد« :کشور واقع در باالدست رودخانه موظف است
منافع مختلف در معرض خطر را لحاظ کند و بهوضوح نشان دهد که مسئله هماهنگی و توازن
میان منافع خود و ديگر کشورهای ساحلی رودخانه را واقعاً ملحوظ داشته است»919.
در قضیه آزمايشهای هستهای در سال  9115میالدی ،دولت نیوزلند ادعا کرد که آزمايشهای
هستهای فرانسه ،نقض حقوق بینالملل بوده ،به اين دلیل که فرانسه بايد قبل از انجام آزمايشهای
مزبور ،پیامدهای زيستمحیطی را ارزيابی کند911.
رويه دولتها نیز حاکی از پذيرش چنین تعهدی است .برای نمونه ،شورای جوامع اروپايی در
سال  9195میالدی در آخرين رهنمود خود در خصوص ارزيابی زيستمحیطی ،ضرورت ارزيابی
آثار زيستمحیطی را نسبت به ساير کشورهای عضو تصويب کرد951.
دولت کانادا در سال  9112میالدی ،قانونی را در خصوص شیوههای ارزيابی زيستمحیطی
صادر کرد که دولتها را ملزم به لحاظکردن کامل آثار و توابع زيستمحیطی در طرح پیشنهادی
کرد.
4ـ .9تعهد به رعایت حقوق بومیان
ساخت اين سدها ،نظام آبشناختی دو رودخانه بزرگ دجله و فرات را بهشدت متأثر و مختل کرده
و عالوه بر متروکهشدن چندين میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در کشورهای سوريه و عراق،
145. Environmental Impact Assessment
146. Art. 14 of the CBD, 1992.
147. Art. 3, Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, 22 March 1985.
148. Compendium of Judicial Decisions on Matters Related to Environment.1998. Available at:
httm://www.unep.org/Padelia/publications/Jud.dec.%20per(int%20.pdf. pp. 1-18.
149. Request for an Examination of the Situation with paragraph 63 of the Court’s Judgment of 20
December, 1974 in the Nuclear Tests (New Zealand v. France), Application of 9 May, 1973. Available at:
httm://www.icjcijorg/docket/index.php?pl=3&p2=3&code=nzf&case=97&k=cd.p. 4.
150. Council directive of 27 June 1985 on the assessment in North America: Obstacles and Opportunities,
AALS Annual Meeting. 2007, Available at:
httm://www.aals.org/am2007/Thursday/eraik.pdfWashington.D.C. p. 6.
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بحرانی جدی در پاياب خود ،يعنی هورالعظیم به وجود آورده است؛ بحرانی که سبب شده تا تاالب
راهبردی هورالعظیم به بزرگترين کانون بحرانی فرسايش بادی در منطقه بدل شود .در واقع،
جوامع بومی و مردم سوريه ،عراق و ايران ،يعنی خاستگاه کهنترين تمدنهای جهان چون
ايرانی ،سوری و بینالنهرين ،بهشدت از اثرات ويرانگر اين سدها آسیب ديده و میبینند .بنابراين
پروژه گاپ در خصوص جوامع بومی و محلی بهويژه محدوده کردستان ترکیه و عالوه بر آن بر
زندگی جوامع محلی و بومی در سوريه ،عراق و ايران ،منجر به تأثر مستقیم منفی شده است959.
اين رويکرد کامالً مغاير با بیانیه رعايت جوامع بومی است .اعالمیه سازمان ملل متحد درباره
حقوق مردمان بومی 952،مصوب  99سپتامبر سال  2111میالدی اعالم میدارد که مردم بومی
به دلیل وابستگی به زمین و محیط طبیعی ،قواعد خاصی در حفاظت از آن دارند 959.در ماده 21
اعالم می دارد که مردمان بومی حق دارند از محیطزيست  ...خود حفاظت و مراقبت کنند 951.در
همین راستا می توان به موادی از کنوانسیون مردمان بومی و محلی 955نیز اشاره کرد .کنوانسیون
مردمان بومی و محلی در سال  9191شکل گرفت .اين کنوانسیون در بند  9ماده  1بیان میدارد:
 .9اقدامات ويژهای برای حفاظت از محیطزيست مردم مربوطه الزم است؛ و در بند  1ماده 1
میافزايد :دولتها بايد با همکاری با مردم مربوطه ،اقدامات الزم را جهت حمايت و حفاظت از
محیطزيست سرزمینهای محل سکونت مردم محلی و بومی انجام دهند951.
در سال  9192شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ،گروه کاری جمعیتهای بومی را به
وجود میآورد که فعالیت آن متوجه تهیه اعالمیه جهانی حقوق افراد محلی و بومی است .در
پیشنويس اين اعالمیه ،ضمن بیان ويژگی جمعی و گروهی جلوههای مردمان محلی و بومی تأکید
شده است که صاحبان و دارندگان اين جلوهها برای حمايت از جانوران و گیاهان ويژه آن سرزمین
و منطقه خاص ،تدابیر پیشگیرانه و حمايتی اتخاذ کنند .بهعالوه اين بیانیه متذکر میشود که
پروژهها و برنامههای عظیم توسعهای بايد منطبق با حقوق جوامع بومی و محلی باشد.
4ـ .4تعهد به مقابله با خشکسالی و بیابانزایی
ادامه اين روند ويرانگر پروژه گاپ ،بهرهبرداریهای غیرمسئوالنه و بیمالحظه دولت ترکیه از آب،
گذشته از نابودی کشاورزی و تشنگی روستاها و شهرها در میانرودان ،طغیان پديده گردوغبار در
 .656محمدی؛ همان ،ص .91
152. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 13 September 2007.
153. Art. 25-27, Ibid.
154. Art. 29, Ibid.
155. Convention C169, Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989.
156. Art. 4(1), C169 - Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989.
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باختر و مرکز ايران را هم پديد آورده و پیوسته تشديد میکند؛ فرايند ويرانگری که نهتنها فعالیتهای
تولیدی ،که کل زندگی مردم را تهديد کرده و آبادبومهای انسانی را به سمت متروکهشدن سوق
میدهد و منجر به خشکسالی و بیايانزايی میشود .اين امور (خشکسالی و بیابانزايی) ازجمله
عواملی است که منجر به تشديد گردوغبار در مناطق بیابانی ازجمله ايران و عراق میشود .دلیل
اين امر نیز عاریشدن کانونهای فرسايش بادی از پوشش گیاهی و لختشدن زمین به داليل
انسانی و طبیعی است 951.در اين زمینه اسناد بینالمللی متعددی تصويب شده است .برای نمونه
میتوان از کنوانسیون  9119اواگادوگو در خصوص تشکیل کمیته دائمی بینالدولی نظارت بر
خشکسالی 959ياد کرد .اين کنوانسیون با هدف مبارزه با خشکسالی و آثار آن در منطقه آفريقا تدوين
شده است که کنوانسیون  9111پاريس برای مقابله با بیابانزايی 951،عالوه بر موضوع بیابانزايی،
بهطور مفصل به بحث خشکسالی نیز پرداخته است .هدف اين کنوانسیون ،همانگونه که در ماده 2
آن آمده است ،بیابانزدايی و کاهش اثرات خشکسالی از طريق اقدام مؤثر در تمام سطوح با حمايت
همکاریهای بینالمللی در کشورهايی است که بهطور جدی با خشکسالی و بیابانزايی مواجه
هستند .بر اين اساس ،متعاهدين موظف شدهاند برنامه جامع بیابانزدايی و کاهش اثرات خشکسالی
را اجرا کنند .همچنین کشورهای عضو اين کنوانسیون از طريق اجرای «برنامههای اقدام ملی»911
و «برنامههای اقدام منطقهای» 919،عوامل مؤثر بیابانزايی و کاهش اثرات خشکسالی را شناسايی
میکنند .مواد  91تا  99اين کنوانسیون ،چند ويژگی را برای اين قبیل برنامههای عمل برشمرده
است که رعايت اين ويژگیها میتواند مستقیماً بر میزان پديده ريزگردها تأثیر داشته باشد .نخست
اينکه اين برنامهها بايد به اجرای روشهای پیشگیری از تخريب زمینهايی که هنوز تخريب
نشدهاند يا مختصری فرسايش يافتهاند توجه مخصوص کنند .دوم اينکه همراه با راهبردهای
بلندمدت بیابانزدايی و کاهش اثرات خشکسالی بوده ،بر اجرا تأکید داشته و با سیاستهای ملی
برای توسعه پايدار ادغام شوند و سوم اينکه توانايیهای هواشناسی ،آبشناسی ،آبوهوايی در سطح
ملی و «سیستمهای هشداردهنده خشکسالی» 912را تقويت کنند.

 .657پورعلی ،ملیحه؛ «بررسی علل و منشأ ايجاد گرد و غبار در استان خوزستان» ،مجله رشد آموزش جغرافیا ،شماره  ،9پیاپی
 ،11بهار  ،9911ص .92
158. Convention Establishing a Permanent Inter-State Drought Control Committee for the Sahel, 12
September 1973.
159. UN Convention to Combat Desertification, 1994.
160. State National Action Plans
161. Regional Action Plan
)162. Drought Warning System (DWS
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 .5مسئولیت بینالمللی صدمات برونمرزی
ازجمله نتايج اجرای پروژه گاپ ،عدم ورود آب به میزان قبلی به دجله و فرات ،کمآبشدن اين دو
رودخانه در پايیندست ،نابودی کشاورزی و دامداری در کشورهای سوريه و عراق ،کمآبشدن
اروندرود ،ورود آب شور دريا به آن و نهرهای متصل به اروند است که منجر به نابودی نخلستان و
دامپروری منطقه میشود .اين تغییرات باعث بهوجودآمدن طوفانهای گردوغبار در منطقه و سرايت
آن به ايران و ساير کشورهای همسايه میشود که مشکالت زيستمحیطی و شیوع بیماریهای
عفونی و تنفسی در منطقه را به دنبال میآورد .همچنین اين طوفانها نمک و رسوبات ديگر را نیز
به زمینهای زراعی اطراف پخش میکند و مشکالت مضاعفی را به وجود میآورد ،نظیر فاجعه
خشککردن درياچه آرال در آسیای مرکزی911.
دولت ترکیه در حالی نسبت به ورود صدمات برونمرزی بیتوجه است که بهموجب حقوق
بینالملل عرفی ،دولت به علت نقض تعهد حقوقی بینالمللی ،در صورتی که عمل مورد بحث ،قابل
انتساب به او باشد ،دارای مسئولیت بینالمللی است915.
بنابراين اگر فعل يا ترک فعلی را بتوان به دولتی منتسب کرد که منجر به نقض تعهد حقوقی
بینالمللی (بهموجب حقوق بینالملل عرفی يا معاهدهای) شده باشد میتوان ادعا کرد که آن دولت
بهموجب حقوق بینالملل مسئولیت دارد.
دولت در قبال فعل يا ترک فعل قوای سهگانه خود و مسئوالن ازجمله پلیس ،مقامات نظامی،
مهاجرتی و نظاير آن مسئولیت دارد .حتی اگر اين اعمال ،خارج از حوزه صالحیت و اختیارات
مقامات دولتی و ارکان مربوطه باشد ،با شرايط خاصی نیز دولت مسئول است .از نظر ديوان
بینالمللی دادگستری اين امر قاعده حقوق بینالملل عرفی است 911.بنابراين دولتها در قبال نقض
حقوق بینالمللی محیطزيست مسئولیت دارند.
تعهدات دولتها بهموجب حقوق بینالملل محیطزيست به قلمرو سرزمینی محدود نیست.
معاهدات زيستمحیطی بهطور صريح ،مسئولیت دولتها را در برابر فعالیتهای تحت صالحیت و
کنترلشان برای اينکه به محیطزيست ساير دولتها يا مناطق آن سوی صالحیت ملی خود خسارتی
وارد نکنند به رسمیت شناختهاند.
در همین راستا میتوان اذعان کرد که تعهد دولتها در خصوص کنترل و هدايت فعالیتهايی
که در قلمروشان يا در مناطق تحت کنترلشان انجام میگیرد ،به گونهای که خسارت زيستمحیطی
بر ساير دولتها يا در مناطق واقع در خارج از قلمروشان وارد نشود ،بهصورت قاعده الزامآور قراردادی
163. Responsibility for Transboundry Harm
 .614محمدی؛ همان ،ص .19
165. Caire Claim (France v. Mexico), 1929, 5 RIAA.516.
166. Immunity of Special Rapporteur of the Commission on Human Rights, ICJ, Reports 1999, p. 62.
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است911.

حقوق بینالملل پذيرفته شده
برای نمونه ،اصل  29اعالمیه استکهلم اعالم میدارد که« :دولتها بهموجب منشور سازمان
ملل متحد و اصول حقوق بینالملل دارای حق حاکمیت بهرهبرداری از منابع طبیعی خود بر اساس
سیاستهای زيستمحیطی خود هستند و مسئولیت تضمین يا کنترل فعالیتهای داخل قلمرو خود
را به نحوی که صدمهای به محیطزيست کشورهای ديگر يا مناطق ماورای قلمرو آنها وارد نکند
به عهده دارند» 919.بنابراين مالحظه میشود که اعالمیه مزبور پس از بهرسمیتشناختن حاکمیت
دولتها بالفاصله اعالم میدارد که دولتها بايد ترتیبی دهند تا فعالیتهای انجامشده در حیطه
صالحیت يا نظارت آنها موجب ورود زيان به محیطزيست ساير کشورها يا مناطق خارج از
صالحیت ملی آنها نشود.
اصل  2بیانیه ريو نیز تنها با تغییر و افزودن صفت «توسعه» بین کلمات زيستمحیطی و
سیاستها مجدداً بیان میدارد که دولتها در برابر فعالیتهای تحت صالحیت و کنترلشان برای
اينکه به محیطزيست ساير دولتها يا مناطق آن سوی صالحیت ملی خود خسارتی وارد نکنند،
مسئولیت دارند911.
بهموجب ماد  919و بند  2ماده  911کنوانسیون  9192حقوق درياها بهترتیب ،تعهداتی به شرح
ذيل لحاظ شده است ... « :دولتها وظیفه دارند از محیطزيست دريايی حفاظت کنند» و «کلیه
اقدامات مقتضی را به منظور کسب اطمینان از اينکه فعالیتهای انجامشده در قلمروشان يا مناطق
تحت کنترلشان به نحوی انجام شود که بر محیطزيست ديگر دولتها خسارت وارد نسازد انجام
دهند» .عالوه بر آن ،دولتها بايد اطمینان يابند که «آلودگی ناشی از تصادف يا فعالیتهای آنها
به مناطق واقع در قلمرو تحت صالحیت آنها گسترش نیابند» 911.کنوانسیون سال  9111راجع به
آلودگی هوايی دوربرد برونمرزی 919و کنوانسیون تنوع زيستی سال  9112نیز مسئولیت دولت
نسبت به آثار زيانبار دورنمرزی را به رسمیت شناختهاند912.
با توجه به مباحثی که در اين مقاله مطرح شد ،ترکیه مسئول خسارات وارده به ايران ،عراق و
سوريه است .لذا بايد مطابق مفاد مسئولیت بینالمللی دولتها نسبت به توقف و عدم تکرار عمل

 .617میرزايی يگنجه ،سعید؛ تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل متحد ،مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،9919 ،
ص .919
168. Principle 21, Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm
Declaration, 1972).
169. Principle 2, The Rio Declaration on Environment and Development, 1992.
170. Art. 193 & 194 (2), United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982.
171. Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution, 1979.
172. Convention on Biological Diversity (CBD), United Nations, 1992.

تهدیدها و تعهدات زیستمحیطی دولت ترکیه در اجرای پروژه گاپ نسبت به ...

232 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متخلفانه(سدسازیهای غیراصولی) اقدام کند 919.بهعالوه خسارات واردشده بايد با استفاده از
شیوههای جبران خسارت در نظام مسئولیت بینالمللی جبران شود911.
نتیجه
آبراههای بینالمللی يکی از عوامل مهم در تعامالت اقتصادی ،سیاسی و زيستمحیطی کشورهای
همسايه به شمار میآيند .موضوع آبراههای بینالمللی و نحوه بهرهبرداری از آنها ازجمله مسائل
مهم و بااهمیت و مشترک بین اکثر کشورهاست که معموالً زمینهساز آثار سوء زيستمحیطی
فراوانی در کشورهای همسايه میشود.
از اين آثار سوء زيستمحیطی برای نمونه میتوان به بحرانهايی نظیر خشکسالی ،بیابانزايی،
خشکشدن تاالبها ،مرگومیر بسیاری از گونههای دريايی و مواردی از اين قبیل اشاره کرد.
به منظور پیشگیری از چنین بحرانهايی ،در ارتباط با بهرهبرداری از آبراههای بینالمللی،
نظريههای متفاونی بر اساس اينکه کشور در باالدست آبراه بوده يا در پايیندست ،شکل گرفته
است.
از میان چهار نظريه موجود در زمینه بهرهبرداری از آبراههای بینالمللی يعنی نظريات «حاکمیت
سرزمینی مطلق»« ،تمامیت مطلق سرزمینی»« ،تمامیت محدود سرزمینی» و «منابع مشترک يا
مديريت مشترک» ،نظريه منابع مشترک يا مديريت مشترک ،نهتنها بهعنوان رويکرد جديد و
متفاوت در مديريت منابع آب در نظر گرفته شده ،بلکه وسیلهای برای احیای مجدد اصل حاکمیت
يا تمامیت محدود سرزمینی شده و تکلیف صريحی بر مشارکت فعاالنه در توسعه و بهرهبرداری
منطقی از منابع مشترک آب مقرر کرده است.
اين نظريه عموماً بر اين مطلب تأکید دارد که هر کشور ساحلی حق استفاده و بهرهبرداری از
آبراههای بینالمللی جاری در کشور خودش را دارد ،به شرطی که اين استفاده سبب واردآمدن
خسارت بر قلمرو سرزمینی دولتها و کشورهای ديگر نشود .در اين مورد ،حاکمیت بر منابع مشترک
آب ،نسبی و مشروط است.
بهموجب اين نظريه ،کلیه دول همجوار ،نسبت به بهرهبرداری از آبراههای مشترک از تکالیف
و حقوق متقابلی برخوردارند .اين اصل بر اساس اين ايده استوار است که آبراههای بینالمللی منابع
مشترکی هستند که موجب «اجتماع منافع مشترک» بین تمام دول ساحلی میشود .وجود اجتماع
منافع مشترک ،نیازمند تعادل «معقول و منصفانه» منافع دولت است که پاسخگوی نیازها و استفاده
هريک از آنهاست .به عبارتی ،استفادهای منصفانه و معقول تلقی میشود که منافع طرف ديگر در
173. Art. 30, The Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with
Commentaries, 2001.
174. Art. 34, Ibid.
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خصوص منافع مشترک و حفاظت محیطزيست را در برگیرد.
در عصر حاضر ،محدوديت استفاده از آبها بهعنوان اصل کلی حقوقی پذيرفته شده است.
بررسی معاهدات بینالمللی ،دکترين و رويهقضايی بیانگر اين است که دولتها ديگر حاکمیت
سرزمینی مطلق را نمیپذيرند.
در نتیجه با توجه به اصل استفاده منصفانه و معقول ،در مورد سدسازیهای دولت ترکیه میتوان
گفت کشورهای آبراهی در بهرهبرداری از آبراه مشترک هرکدام حقوقی دارند؛ لذا ترديدی نیست
که اين حقوق ،آزادی عمل دولت ترکیه را محدود میکند .دولت ترکیه ،به شروط رعايت منافع
مشترک ساير کشورهای آبراهی و حفاظت از محیطزيست میتواند تأسیساتی را روی آبراه مشترک
بنا کند ،زيرا استفاده از آبراه تا زمانی که به ساير کشورهای آبراهی زيان نرساند ،معقول و منصفانه
است.
با وجود تعهد ترکیه به اصل استفاده منصفانه و معقول ،مسئله مهم بحرانهای اقتصادی،
اجتماعی و زيستمحیطی ناشی از سدسازی ترکیه باعث کمبود آب در منطقه شده است ،به گونهای
که پیشبینی شده است تا سال  2115تقاضای آب در منطقه خاورمیانه به مقدار  11درصد افزايش
پیدا خواهد کرد .اين مقدار چشمگیر نشاندهنده اين است که بحران آب در آينده قطعی است و
مديريت صحیح منابع آب ،اصلیترين وظیفه کشورها و دولتهاست .کشورها بايد در نظر داشته
باشند که در هفت سال از  2119تا  991 ،2191کیلومترمکعب مجموع آب دو رودخانه دجله و فرات
کاهش پیدا کرده است 915.اين کاهش ،تأثیر مستقیمی بر زمینهای کشاورزی ،ايجاد خشکسالی و
ريزگرد داشته و به بحرانهای اقتصادی ،اجتماعی و زيستمحیطی در ترکیه و منطقه منجر شده
است .قطعاً اگر با اين پديده برخورد نشود ،در آينده منطقه شاهد پیامدهای منفی بسیار بیشتری
خواهد شد .بنابراين آنچه در زمینه سدسازی توسط ترکیه بايد مدنظر قرار گیرد ،رعايت استانداردهای
زيستمحیطی است .در اين زمینه ،عالوه بر کنوانسیونهايی که به حقوق آبراههای بینالمللی توجه
کردهاند ،کنوانسیونهای بینالمللی متنوع ديگری نیز وجود دارند که اصول ،حقوق و تعهدات
زيستمحیطی ازجمله اصول استفاده غیرزيانبار از سرزمین ،توسعه پايدار ،انصاف بین نسلها،
پیشگیری ،احتیاط ،همکاری بینالمللی و حقوق و تعهداتی نظیر حق برخورداری از محیطزيست
سالم ،تعهد به وضع مقررات داخلی در زمینه حمايت و حفاظت از محیطزيست ،تعهد به ارزيابی
پیامدهای زيستمحیطی ،تعهد به رعايت حقوق مردمان بومی ،تعهد به مقابله با خشکسالی و
بیابانزايی را متوجه دولتها کردهاند که ترکیه نیز از اجرای آنها متمايز نیست .بهويژه اين تعهدات،
کشورها را متعهد کرده تا چیدمان توسعه را به نحوی طراحی کنند که منجر به تخريب غیرقابل
جبران منطقه نشود.
 .675محمدی؛ همان ،ص .99
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در نهايت ،همانگونه که در قسمت مسئولیت بینالمللی در خصوص صدمات برونمرزی بیان
شد ،تعهدات دولتها بهموجب حقوق بینالملل محیطزيست به قلمرو سرزمینی محدود نیست.
معاهدات زيستمحیطی بهطور صريح ،مسئولیت دولتها را در برابر فعالیتهای تحت صالحیت و
کنترلشان برای اينکه به محیطزيست ساير دولتها يا مناطق آن سوی صالحیت ملی خود خسارتی
وارد نکنند به رسمیت شناختهاند.
بنابراين ،ترکیه مسئول خسارات وارده به ايران است .لذا بايد مطابق مفاد مسئولیت بینالمللی
دولتها نسبت به توقف و عدم تکرار عمل متخلفانه(سدسازیهای غیراصولی) اقدام کند911.
بهعالوه خسارات واردشده بايد با استفاده از شیوههای جبران خسارت در نظام مسئولیت بینالمللی
جبران شود911.

176. Art. 30, The Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with
Commentaries, 2001.
177. Art. 34, Ibid.
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منابع:
الف .فارسی
ـ کتاب








اسپیدينگ ،د.ج؛ آلودگی هوا ،ترجمه :منصور کیانپور راد ،مرکز نشر دانشگاهی.9919 ،
الکساندر کیس ،پیتر سند اچ ،وينفرايد النگ؛ حقوق محیطزيست ،ترجمه :محمدحسن حبیبی،
جلد اول ،چاپ دوم ،دانشگاه تهران.9991 ،
بوتکین ،دانیل؛ شناخت محیطزيست ،ترجمه :عبدالحسن وهابزاده ،انتشارات جهاد دانشگاهی
مشهد.9992 ،
ذوالفقاری ،حسن؛ مبانی محیطزيست ،چاپ دوم ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه.9919 ،
طاليی ،فرهاد؛ حقوق بینالملل کاربردی ،مجد.9999 ،
عباسی ،بیژن؛ حقوق بشر و آزادیهای بنیادين ،چاپ دوم ،دادگستر.9911 ،
لووت و لوان اسمیت و سرفردريک جان گلدسمید؛ آرای هیئت داوری  91اوت  9912و 91

آوريل  ،9115متن آرای مندرج در سنت جان ،پارس شرقی :روايتی از سفرهای کمیسیون مرزی
پارس ،جلد اول ،لندن.9911 ،
 مجنونیان ،هنريک؛ راهبردهای معاهدات جهانی حفاظت از طبیعت و منابع زنده ،سازمان
حفاظت از محیطزيست ،جلد دوم.9911 ،
 موسوی ،سیدفضلاهلل؛ حقوق رودخانههای بینالمللی ،دادگستر.9991 ،
 مواليی ،آيت؛ مبانی و اصول توسعه پايدار زيستمحیطی در قانون اساسی جمهوری اسالمی
ايران ،مجموعه حقوق محیطزيست ،نظريهها و رويهها ،دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان
حفاظت از محیطزيست.9999 ،
 میرزايی يگنجه ،سعید؛ تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل متحد ،مؤسسه چاپ و انتشارات
وزارت امور خارجه.9919 ،
ـ مقاله

 پورعلی ،ملیحه؛ «بررسی علل و منشأ ايجاد گردوغبار در استان خوزستان» ،مجله رشد آموزش
جغرافیا ،شماره  ،9پیاپی  ،11بهار .9911
 حقشناس ،نیلوفر و اصغر جعفری ولدانی؛ «طرح تغییر مسیر اروندرود و حقوق بینالملل»،
مجله حقوقی ،نشريه دفتر خدمات حقوقی بینالمللی ،شماره  ،92بهار و تابستان .9911
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 شیرين و عطیه خطیبی؛ «حقوق بهرهبرداری غیرکشتیرانی از آبراههای بینالمللی با،شیرازيان
 زمستان،9  پیاپی،1  شماره، دوره دوم، توسعه و محیطزيست، پايداری،»نگاهی به توسعه پايدار
.9911
، فصلنامه مطالعات راهبردی،» چارچوب جديد برای تصمیمگیری: اکرم؛ «سدها و توسعه،عوامی
.9915  پايیز،21  شماره،1 دوره
،» در ترکیه و آثار آن بر حوضه دجله و فراتGAP  عباس؛ «نگاهی به طرح عظیم،محمدی
.9911  بهمن و اسفند،5 و1  شمارههای،ماهنامه آبـ جهان سبز
 مجله، فصلنامه حقوق،» يوسف؛ «نسل سوم حقوق بشر و حق به محیطزيست سالم،مواليی
.9991  زمستان،1  شماره،91  دوره،حقوقوعلومسیاسی دانشگاه تهران
 سیدحسن حسینی و سیدحسین موسویفر؛ «اصول حقوق بینالملل، سیدفضلاهلل،موسوی
 دوره، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی،»محیطزيست در پرتو آرای مراجع حقوقی بینالمللی
.9911  پايیز،19  شماره،91
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