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منظر حقوق بين  اروميه از ن در قبال مشكل زيست محيطي درياچه یايرا ارزيابي عملكرد

 الملل محيط زيست

 

 احمد جوادی چهاربرج

 واحد علوم تحقيقات آذربايجان غربي اسالمي حقوق بين الملل دانشگاه آزاد دانشجوي كارشناسي ارشد

 احمدرضا سليمان زاده

 واحد علوم تحقيقات آذربايجان غربي اسالمي آزاد گاههيئت علمي دانشعضو 

 

 

 چكيده

در نظام حقوق بين الملل معاصر، حفاظت از محيط زيست به عنوان ميراث مشترک بشريت به دليل پيشرفت  

گسترش مشکالت زيست محيطي علي الخصوص توسط دولت ها، تکنولوژي و ظهور فن آوري هاي نوين و 

 ضرورتي حياتي است. بر اين اساس، تاالب ها به لحاظ تنوع زيستي و آثار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اهميت

. حقوق بين الملل براي مي باشد اروميهي جهاني دارد كه مصداق بارز آن درياچه  ي براي جامعه زيادي

اكوسيستم ها، مقررات قابل توجهي را در چهارچوب قواعد عام و خاص وضع نموده است. حمايت از اين نوع 

هميت بين المللي در كنوانسيون رامسر كه تنها سند خاص حاكم بر ا ابتاالب  يک اروميه به عنوان ي درياچه

يون، كشورها ملزم ي از قواعد عام و طبق اين كنوانساست. با تاسّ رسيده ثبت به اظت از تاالب ها مي باشد،حف

آنها مي باشند. اما در سال هاي اخير، تاالب اروميه به دليل بهره  تظامعقول از تاالب ها و حفي به استفاده 

احداث پل ميان گذر  عمراني مانند برداري نامعقول از آن نظير احداث سدها و انجام پروژه هاي اقتصادي و

خشک شدن مي  ي در آستانه ،عدم ترويج كشاورزي نوين وشهيد كالنتري بدون ارزيابي موثر زيست محيطي 

زيست ي باشد. به طوري كه دوام اين بحران ممکن است با تهديد حق بر محيط زيست سالم منجر به فاجعه 

وليت بين المللي ايران را مطرح نمايد. بنابراين بر كشور ما حياتي است كه با به كارگيري ئمحيطي شده، و مس

بين الملل محيط زيست و حقوق داخلي به ويژه اصل پنجاهم قانون اساسي با محوريت ظرفيت هاي حقوق 

 .اروميه انجام دهد ي پايدار اقدامات مقتضي را براي احياي درياچه ي توسعه

، ي، تعادل اكولوژيکالاروميه، حقوق بين الملل محيط زيست، تاالب هاي بين الملل درياچه ي :واژگان کليدی

 .از تاالب ها معقولاستفاده ي 
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 مقدمه

يکي از مهمترين   حتي فرهنگي اجتماعي و وجانوري، دارا بودن ارزش اقتصادي  تاالب ها به دليل داشتن تنوع باالي زيستي و

شيده از مرداب، باتالق ، مي باشند. تاالب ها مناطقي پوحفاظت حقوق بين الملل محيط زيست  و اكوسيستم هاي مورد حمايت

يا شيرين به صورت راكد يا  وتلخ كه در آن آب هاي شور ،يا موقت مي باشند اعم از دائمي  عيمصنو و يا آبگيرهاي طبيعيلجن زار 

 يتعريفز شش متر تجاوز نکند. اين تعريف، جزر اي نقطه آبهاي دريايي كه عمق آنها در پايين ترين از جمله  ،جاري  يافت مي شود

ها )كنوانسيون رامسر( قيد  تاالب حفاظت از 1791 كنوانسيون 1 ماده ي 1است كه در بند آن مصاديق تاالب وفهوم كلي از م

 دلاتع و ر حساسي هستند كه عامل اصلي حياتبسيا هاي تاالب ها اكوسيستم   (farantouris , 2009, p33).است گرديده 

طبيعي آب در تاالب ها گردد  ي مختل شدن چرخه كه باعثدهند. از اين رو هر گونه فعاليت اكولوژيکال آن را آب ها تشکيل مي 

به دليل اينکه بيش  و (Sands ,2003 , p544).خشک شدن تاالب خواهد شد در نتيجه باعث تغيير در وضعيت اكولوژيکال آن و

،  1811)نظري دوست ، ،سواحل زندگي مي كنند بركه ها و تاالب ها اعم از رودخانه ها وه ي از يک سوم جمعيت جهان در حاشي

نه  ي گذشتهدر مشکالت زيست محيطي براي مردم نيز خواهد شد. امري كه  تاالب ها باعث بروزير در وضعيت ( هرگونه تغي1ص

 شاهد آن بوديم .درياچه يواقع در مرز ميان كشورهاي قرقيزستان و ازبکستان  (درياچه ي آرال  )با خشک شدن  چندان دور و

اخير به دليل فعاليت هاي عمراني وعدم رعايت مفهوم  متأسفانه در سال هاي كه تاالب هاي مهم بين المللي يکي ازاروميه به عنوان 

 بازده اقتصادي از سوي دولت شروع به خشک شدن نمود. بيشتر به دليل منافع زود پايدار در اين فعاليتها و ي توسعه

قواعد عام بابررسي  مورد ارزيابي قرار داده والملل در حقوق  بين را تاالب ها  حفاظت ازدر اين مقاله ، سعي خواهيم كرد تا جايگاه 

را در اين خصوص برسي  اروميه تشريح كرده و عملکرد كشورماناظت از تاالب تعهدات ايران را براي حف ،وخاص حاكم بر تاالب ها

 تالش اشاره به علل ايجاد اين مشکل، ضمنخشک شدن تاالب اروميه بررسي پيامدهاي زيست محيطي   با . همچنيننمائيم

 ضمانت اجرا و، بررسي كرده  را مورد نظر ي مسئلهخصوص حق بر محيط زيست سالم نيز ب از منظر حقوق بشر و كرد خواهيم

 چنين رويدادهايي را ارزيابي نمائيم. راهکارهاي حقوق بين الملل درباره ي

 در خصوص حفاظت از تاالب هاقواعد عام وخاص حقوق بين الملل محيط زيست -1

ر سطح جهان مشکالت زيست محيطي باعث شد تا ضرورت تدوين مقررات زيست محيطي د در سال هاي اخير افزايش آلودگي ها و

براي حفاظت از محيط زيست تدوين يافتند  انسيون هاي زياد جهاني ومنطقه اياز اين رو قواعد وكنو بيش از پيش احساس شود؛

سند مصوب سازمانهاي بين المللي به تصويب  133دو جانبه و ي معاهده 733چند جانبه،  يمعاهده  833كه تا به امروز  بيش از 

 ( 79ص1811 ،رسيده است.)فيروزي

ي به سبب رشد جمعيت وپيشرفت امروز كه حقوق محيط زيست ذاتاً شاخه اي ازحقوق داخلي است اما در دنيايدرست است 

بين المللي   فرامرزي و ،به يک مسئله ي فراملي، طي فراوني گرديدهت محيعث ايجاد آلودگي ومسائل زيستکنولوژي كه با صنعت و

آيد.  به شمار مينويني براي مقررات بين المللي  نسبتاً ي حفاظت از آن حوزه و محيط زيست هامروز، بدين سبب .تبديل شده است
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کارگيري فراملي حقوق محيط زيست ب ، نهادها ومحيط زيست، تركيبي از حقوق عرفي، معاهدات نظام حقوقي حقوق بين الملل

 (78ص 1877)موسوي .داخلي است

اين مهم  شامل قواعد خاص مي باشد، كه هم و ،هم شامل قواعد عام ،مختلف لملل محيط زيست در خصوص حوزه هايبين ا حقوق

 از يک طرف جانوران مختلف تاالب ها نيز صدق مي كند. تاالب ها به عنوان يکي از مناطق مهم زيستي براي انسانها ودر خصوص 

از طرف ديگر به موجب كنوانسيون رامسر داراي نظام حقوقي خاص  است و عام حقوق بين الملل محيط زيست مورد حمايت كلي و

كنوانسيون و موضع قواعد ه موجود را مورد بررسي قرار داده و تا هر دو ديدگاكنيم در اين نوشتار تالش مي  خود نيز مي باشد. ما

 هاي حقوق بشر در خصوص لزوم حفاظت از محيط زيست را مورد ارزيابي قرار دهيم.

 منابع عام حاکم  بر حقوق بين الملل درياچه ها)تاالب ها(-1-1

محيط  كلي وجامع از تمام مصاديقدر يک حالت  تنها مختص به تاالب ها نمي باشد و عام حقوق بين الملل محيط زيست منابع

ملل حقوق بين ال ،كه به نوعي به محيط زيست مربوط مي شود يزيست در سطح جهان حمايت مي كند، به بيان بهتر هر مسئله ا

كنفرانس 1797يبيانيه »ن زمينه مي توان به ن خصوص دارا مي باشد. از جمله اسناد مهم در ايعام محيط زيست قواعدي را در آ

ملل متحد  در مورد  1777ي اعالميه» كه به اعالميه استکلهلم مشهور است و « سازمان ملل متحد درباره انسان ومحيط زيست 

   [1]كه به اعالميه ريو مشهور مي باشد، اشاره كرد.« محيط زيست وتوسعه 

محيط زيست بود. در  ي درباره يسياست هاي بين الملل ي توسعهي عطفي در زمينه  ي برگزاري اين كنفرانس ها به نوعي نقطه 

اين اصل كه  و بين المللي نهادينه شداز مسائل  مهم به عنوان بخشي هميت مسائل بين المللي محيط زيستاين كنفرانس ها ا

مشترک جهاني و كاهش آلودگيهاي فرامرزي، همکاري  منابع ي بهينه ي اداره ي كشورها موظفند با اقداماتي جهاني در زمينه

استاندارهاي  با رعايت اقتصادي  ي توسعه كه دربرگيرنده يپايدار ي همچنين مسائل انساني و مفهوم توسعه .تصويب شدنمايند، 

 .در كنفرانس ريو پايه ريزي گرديدزيست محيطي مي باشد، 

هوا،  شامل زمين طبيعي منابع »محيط زيست )استکهلم( مقررمي دارد: ي بارهي كنفرانس سازمان ملل متحد در اعالميه سوماصل 

با  و آينده ونيكن هايي نسل استفاده بايد براي طبيعي هاياكوسيستم مشخص هايو مخصوصاً نمونه ها و گياهان، گلو خاک آب

محيط زيست  ي زمان ملل متحد دربارهكنفرانس ساي  اصول بيانيه همچنين«شوند. ، محافظتمناسب و مديريت قيقد ريزي برنامه

كشورها  فعاليت هاي اقتصادي وكيد دارد. به خصوص دربحث توسعه  تا حمايت از تمام مصاديق محيط زيست توسعه)ريو( نيز بر و

ي مستمر، بايد  توسعه يک هب منظور دستيابي به». اصل چهارم اين بيانيه مي گويد ملزم به حفظ محيط زيست مي نمايد.را 

  «قرار داد. مورد بررسي طور جداگانه را به شود و نبايد آن تلقي ناپذير توسعهجزء تفکيک  عنوان به زيست از محيط حفاظت

مرتبط  را هم مي توانيم  به نوعيط به حوزه هاي خاص از محيط زيست جهاني بين المللي مربو برخي از كنوانسيون هاي تخصصي

اشاره « )بن(1797حفاظت از گونه هاي مهاجر وحشي كنوانسيون » مثال مي توان به  ها بدانيم؛ برايتاالب با حفاظت از درياچه ها و

هاي عضو به خارج مهاجرت مي كنند مي ملي كشوروحشي مهاجر كه از قلمرو مديريت گونه هاي  و [ كه هدف آن حفاظت7كرد]

مهاجر  نيم كامالً مرتبط با  بحث تاالب ها وحفاظت از آنها نيز بدانيم چون بسياري از اين گونه هايمر را مي توااكه اين باشد،
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اروميه مي باشد. براي نمونه زيستگاه بسياري از ي خصوص درياچه ب كه زيستگاه اصلي آنها تاالب ها ووحشي پرندگان آبزي هستند 

فتن اين درياچه حيات اين اروميه قرار دارد كه با از بين ر ي ا در جزاير درياچهتوليد مثل آنهمركز اصلي  پليکانها و المينگوها وف

 (17ص 1817،نيز مورد تهديد قرار مي گيرد)سازمان محيط زيست  پرندگان

حيط زيست درياها به تصويب رسيده است خصوص جلوگيري از آلودگي و حفظ م كنوانسيون هاي زيادي نيز در سطح جهان در

 نمي توان آنها را در مورد ،الملل داردديگر با مفهوم دريا در حقوق بين  تاالبهاي فاوت هايي كه مفهوم درياچه ولحاظ تولي به 

بسياري از اين كنوانسيون ها مخصوص يک منطقه يا يک درياي ن امر به اين دليل است كه اوالً اي .درياچه ها نيز قابل اعمال دانست

جوب حفاظت از محيط زيست دريايي رمانند كنواسيون چارا ندارند حالت گلوبال  و بوده شند وبه اصطالح منطقه ايخاص مي با

اين كنوانسيون  ثانياً[8در خليج فارس ] براي مبارزه با آلودگي هاي نفتي كويت( يا كنوانسيون منطقه اي 7338ان درياي خزر )تهر

م به ا كه اين كنوانسيون ها بيشتر كشورهاي ساحلي  را ملزتاالب ها مي باشند چر ي ها به لحاظ موضوعي  نيز خارج از  سيطره

 د.نيا محدوديت هاي استخراج نفت ودفع مواد زائد و... مي نماي و ر مورد عدم آلودگي كشتي هاي نفتيدحفظ محيط زيست دريايي 

 با محيط زيست وحفاظت از تاالب هانهادهای بين المللي مرتبط  -1-1-2

كلي از تمام حوزه هاي رت مختصر به آن اشاره شد نهادهاي بين المللي نيز وجود دارند كه به صورت صو در كنار منابع  عام كه به

پايدار  ي كميسيون توسعهو (UNEP)سازمان ملل متحدمحيط زيست  ي كنند. برنامهمايت مي محيط زيست در سطح جهان ح

(CSD)  از اين جمله اند. هدف اوليه(UNEP)  هماهنگ سازي  فعاليت ديگر  نهادهاي سازمان ملل كه مرتبط با محيط زيست

[ يونپ  1سرلوحه خود قرار دهند.] ف كه اين نهادها توجه به امور زيست محيطي رارسيدن به اين هد بوده و تالش براي دهستن

آراء  وريكمک به جمع آ و رزه با آنمباي نحوه  و ت زيست محيطياز معضال مهمي  در رشد آگاهي جامعه ي جهاني نقش بسيار

را در مورد حفاظت ازدرياهاي منطقه اي  روند مذاكرات  بين المللي اخير اين نهاد اي. در سالهومي  در اين زمينه را داشته استعم

)موسوي . محيط زيست خويش دست يابندي به توانمندي بهتري براي اداره  تسهيل بخشيد و كمک كرد كه كشورها ي ازن اليه و

اهميت  اروميه پرداخته و ي در گزارش جامعي نسبت به مشکل زيست محيطي درياچه 7317يونپ  در فوريه  (711ص 1877،

در بندهاي  بعدي  راهکارهاي احيايي آن را مورد بررسي قرار داده است كه علل خشک شدن ، تبعات احتمالي و،اروميه  ي درياچه

 م پرداخت.يهبه آن خوا

 سازمان مللاجتماعي  پايدار سازمان ملل متحد نيز به عنوان يکي از اركان فرعي شوراي اقتصادي و ي عهكميسيون توس

(ECOSOC) نظم بخشيدن   و 71اي قرن نظارت بر پيشرفت هاي حاصله در اجراي طرح اقدام  بر كه اهداف اصلي آن كنترل و

 (Birnie and Boyle , 1996 p.658).مي باشدتوسعه در كليت نظام ملل متحد  مربوط به محيط زيست و به اهداف

 در حمايت از محيط زيست وتاالب ها (I.C.J)آراء ديوان بين المللي دادگستری ـ 2ـ1

داراي صالحيت رسيدگي  نسبت به  ،ديوان بين المللي دادگستري  به عنوان مهمترين ركن قضايي بين المللي سازمان ملل متحد

 83ماده  1مسائل حقوق بين الملل كه دول عضو به آن ارجاع مي دهند مي باشد. از جمله مسائل زيست محيطي كه بند  ي همه

 ديوان حائز همين مورد است. ي اساسنامه
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رتبط با محيط زيست بوده است. ولي ما نوعي موضوع آنها ممورد رسيدگي قرار گرفته اند كه به ان تا كنون دعاوي زيادي در ديو 

كرده دولتها را ملزم سعي  نموده و اظت ازمحيط زيست ايجاد نوعي رويهحفي قصد داريم به آرائي اشاره كنيم كه ديوان در زمينه 

حقوق بين  مهم بين المللي يکي از منابعقضائي  ي آراء ديوان بين المللي دادگستري در چارجوب رويه نمايد. حفظ محيط زيستبه 

 الملل عام محسوب مي شود.

 ناگي ماروس -قضيه گابچي کوو -1-2-1

مجارستان و چکسلواكي معاهده اي را براي احداث پروژه ي سدسازي بر روي رودخانه ي دانوب منعقد كردند كه  1799در سال

مجارستان با ادعاي  1713وايل دهه ي هدف از آن توليد برق،كنترل سيلها، و حفاظت از اكوسيستم و دلتاي اين جزيره بود. در ا

طي و آلودگي ذخاير آب زيرزميني و خسارت به تاالب منحصر به فرد موجود در منطقه، انجام پروژه را متوقف داليل زيست محي

 ميکند. ديوان مسأله را چنين برسي مينمايد كه آيا حالت ضرورت وجود داشته است تا به مجارستان اجازه ي توقف بدون تحميل

 مسؤليت را بدهد؟

سرانجام ديوان به اين نتيجه مي رسد كه اين حالت ضرورت به عنوان رافع وصف فعل متخلفانه وجود نداشته اگر چه ديوان اين امر 

اين قضيه  به خاطر  پروژه شده است. ور به خاتمه دادن حمايت ز محيط زيست مجبهم پذيرفت كه مجارستان صرفاً در راستاي  را

عد نتايج تکامل  قوا و ست. اين قضيه امکان داد تا آثارداشت قابل توجه ا كه براي حقوق بين الملل محيط زيست دي دست آور

وكشورهاي ذينفع ديگر نمي توانند ها مورد سنجش قرار گيرد االبت بشري بر حقوق رودخانه ها ومربوط به حفاظت از محيط زيست 

حدود كنند. ديوان در اين رأي تاكيد كرد كه حمايت از محيط زيست  اهميتي اساسي رودخانه ها مهمکاري خود را به تقسيم منابع 

 (Weckel , 1998 , p.654).دارد

 [6قضيه کانال  کورفو] -1-2-2

اي آلباني در آبه و كه به هنگام عبور از كانال مذكورانگليسي  ن وآلباني در خصوص كشتي هاي جنگيدعوي بين كشور هاي انگلستا

محيط زيست ارتباطي ندارد ولي  به حقوق بين الملل نده فوق تماماًمتحمل خسارت شدند. اگرچه روند پرو و برخورد كردهبا مين 

مجدد قرار داد. اين اصل را مورد تأكيد « هر كس بايد مال خود را به گونه اي به كار گيرد كه به مال ديگري صدمه وارد نکند» اصل 

اين رأي در  ديوان مشهور است. همچنين« الضرري قاعده »كرد كه در دين اسالم نيز به عنوان اقتباس  «حقوق رم»از  را ديوان

اين اصل «. يرداير با حقوق كشورهاي ديگر  قرار گمغ داماتياقتا اجازه ندهد قلمروش براي هركشوري متعهد است »اعالم كرد كه 

 در شود در حقوق بين الملل محيط زيست كاربرد فراوان دارد كه غير زيان بار از قلمرو شناخته ميي كه به عنوان اصل استفاده 

 استکلهم  هم پيش بيني شده است. 1797ياعالميه 

 دعوی آرژانتين عليه اروگوئه  -1-2-3

نگراني از خطرات زيست محيطي   و (Caru)كنار رودخانه به يک كارخانه توسط كشور اروگوئه دراختالف در خصوص صدور مجوز 

 ح نمايد.ردر ديوان دادگستري مط دعوايي را عليه اروگوئه 7333مي  1ناشي از اين كارخانه باعث شد تا آرژانتين  در تمالياح
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ان با ديو .عايت آن را  تاكيد مي نمايدتعهد به ر را مورد ارزيابي قرار داده و« زيست محيطي تأثيرات» فعات به د در اين رأي ديوان

صنعتي ممکن است  ام چنين ارزيابي هايي در مواقعي كه فعاليت انج )بيان مي دارد كه :  حيطيم زيستارتقاع اهميت ارزيابي 

 (.مشترک داشته باشد ضروري است ي منابع حوزهبخصوص تاثيرات فرامرزي در  و روي محيط زيست تأثيرات منفي

(Stephens,2009 p.5) 
اين ارزيابي مطلع گردند ونهايتاً ارزيابي تاثيرات زيست محيطي   بايستي از نتايجديوان تاكيد ميکند كه افراد متاثر از اجراي پروژه نيز 

 Salmenkari, 2007).ه است به رسميت مي شناسددرا به عنوان يک رويه كه تبديل  به يک تعهد در حقوق بين الملل عام گردي

p.11) 
در ديوان  يگري نيز  با موضوعيت  محيط زيستاي دگذشته از اين سه پروژه كه به اختصار مورد بررسي قرار گرفت پرونده ه

 آنها اشاره مي كنيم: ث ما خارج  مي باشد ولي به عنوانبح ي دادگستري  رسيدگي شده اند  كه بررسي تمامي آنها  از حوصله

)اختالف بين  ((oderربين المللي رودخانه اودصالحيت  سرزميني كميسيون  –هوايي )اكوادر عليه كلمبيا(  ي علف كشهايپرونده 

استراليا( و راي  هنائورو علي اي فسفات در نائورو)جمهوريپرونده مربوط به برخي زمينه –برخي از كشورهاي  اروپايي(  و لهستان

 مشورتي  ديوان در خصوص  مشروعيت تهديد يا استفاده از سالح هاي هسته اي.

 استکهلم و ي اعالميه 71( با استناد به اصل 1771سالح هاي هسته اي  )الزم به توضيح است كه ديوان در راي مشورتي مربوط به  

تضمين نمايند كه يف دارند تا كه تکلاست  كه باور مشترک كشورهاي مربوطه مبني بر اينتاكيد كرد ريو  ي اصل دوم اعالميه

 .به محيط زيست  ديگر كشور ها نمي شودفعاليت هاي  تحت صالحيت يا كنترلشان سبب ايراد 

در اصل بسيار مهمي در حقوق بين الملل او بين المللي رودخانهي كميسيون مربوط به صالحيت سرزمين ي همچنين در پرونده

 .((Community interest يا « فع مشترکاصل منا»محيط زيست رسميت يافت به نام 

 نبع خاص حقوق بين الملل تاالب هاکنوانسيون رامسر تنها م ـ3ـ1

تنها منبع يا كنوانسيون  تخصصي مربوط به حقوق  بين الملل درياچه ها وتاالب ها كنوانسيون رامسر مي باشد. اين كنوانسيون در 

يالدي الزم االجرا م 1791دسامبر  71در  و رديدمنعقد گرامسر ايران  ه.ش( در شهر 1817بهمن 18ميالدي ) 1791وريه فدوم 

مي « ن زيستگاه پرندگان آبزيبه ويژه به عنوا ون تاالب ها با اهميت بين الملليكنوانسي» رامسر كه نام رسمي آن  شد. كنوانسيون

 يدار از طبيعت وبين الدولي با تاكيد برحفاظت پاي معاهده قديمي ترين  در ايران و كنوانسيون جهاني پايه گذاري شده تنها باشد،

 بهمن( بر همين مناسبت روزجهاني تاالب ها نام گذاري شده است.  18) . دوم فوريهمحيط زيست محسوب ميشود

معقول وپايدار از   كه تمام ابعاد حفاظت واستفاده يرامسر نگرش وفعاليت خود را چنان گسترش داد  طي گذشت سالها ، كنوانسيون

( محل 197ص1873 فت)سليمي تركماني ،ها نيز شهرت ياحفاظت از تاالب  الب ها را در برگرفت و از اين رو به كنوانسيونتا

س كشورهاي عضو هر  . اجالسازمان يونسکو مي باشدي اسناد،  هومرجع نگهدارند« گالند سوئيس»كنوانسيون شهر ي اين  دبيرخانه

مي  كشور عضو 133كنوانسيون رامسر برگزار شده است. در كنفرانس دول عضو 13مي شود كه تا به حال برگزار سه سال يکبار

 [ 9ميليون هکتار  در اين كنوانسيون به ثبت رسيده اند.] 1/111سايت با مساحت  1173در حال حاضر  شند وبا
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هاي  بين المللي  به ثبت رسانده تاالب را به عنوان تاالب 71جمعاً تعداد  1877تا سال  نيز ايران دراين بين كشور جمهوري اسالمي

 هکتار مي باشد.سي هزار  است  كه مساحت آنها يک ميليون  و

 هاتخريب در تاالب وتعدي  جلوگيري از هر گونه تجاوز و ،نماده است كه هدف اصلي آ 17ه ومقدم يک بر مشتمل رامسر كنوانسيون 

توجه به ارزشهاي اقتصادي ،علمي و  تاالب ها وبنيادي اكولوژيک  و يت هاي اساسيشناخت ظرف و چه در حال حاضر و چه در آينده

معقول از تاالب ي حفاظت و استفاده  ماموريت اصلي كنوانسيون رامسر، .سازي آنها مي باشدباز و ها و قابليت احياء فرهنگي تاالب

 محسوب ميپايدار در سرتا سر جهان  ي المللي به عنوان گامي در نيل به توسعههمکاري بين ملي، و  ،از طريق اقدامات محليها 

 (113ص1873)سليمي تركماني شود.

هاي طبيعي يا يا آب هاامل مرداب ها ،باتالق ها ،لجن زاركنوانسيون رامسر تعريف موسع وكلي از تاالب ارائه مي دهد كه ش 1ماده ي 

مصنوعي اعم از دائمي يا موقت است كه آب هاي شيرين ،تلخ و يا شور در آن به صورت راكد يا جاري يافت مي شود از آن جمله 

 زر از شش متر تجاوز نکند .ن ها در پايين ترين نقطه جاست آب هاي دريا كه عمق آ

يت اكولوژيکي ،گياهي،جانوري و مهسر ثبت مي شوند از ادر سايت رام ياي با اهميت بين المللهايي كه در فهرست تاالب ه تاالب

[ 1]ون رامسر به شمار مي رود .اي مهم و با اهميت ثبت شده در كنوانسيههيدرولوژيکي بر خوردارند .در ياچه ي اروميه يکي از تاالب

قواعد كنوانسيون رامسر و حفاظت از تاالب اروميه در چهارچوب اين كنوانسيون بپردازيم الزم است و سي اصول قبل از اينکه به بر

 اي آن داشته باشيم .هموقعيت ،اهميت و ويژگي اروميه ،  ي تا آشنايي مختصري با درياچه

 اروميه       ی ياچههای درويژگي ،اهميت و -1-3-1

بزرگترين آبگير  ،ايران داخليي ربي ايران بزرگترين درياچه هکتار واقع در شمال غ 333/81اروميه با مساحت تقريبي  ي درياچه 

اردن «رالميت بح»ياچه بعد از اين در .مي باشد ايران در كنوانسيون رامسر ي دائمي آسياي غربي و بزرگترين سايت ثبت شده

د در جهان نيز محسوب مي شو«آرتميا»اروميه يکي از بزرگترين زيستگاههاي طبيعي  ي جهان است .درياچه ي درياچهشورترين 

 ) .گرددمحسوب مي مناسبي براي پرندگان مهاجر و بومي اين تاالب غذاي  و ي درياچه بوده كه تنها موجود زنده

AbatzopouLos and others,2006,p.443)                                                           
زمينهاي باتالقي اطراف درياچه و جزاير داخل درياچه تقسيم  م آبي،تسميه را مي توان به سه گروه اكوسيارو ي سيتسم درياچهاكو

اسبي براي زاد و ولد پرندگان و كوچک ميباشد كه محيط بسيار امن و من گبزر ي جزيره 137تاالب اروميه شامل  .بندي كرد

ي اروميه شدن درياچه  هزار عدد نيز مي رسيد و با خشک 1تا  8به حدود   بدر گذشته در هر ليتر آ محسوب ميشود. تعداد آرتميا

برود و غذايي پرندگان موجود در تاالب از بين اول  ي فاقد آرتمياست و اين امر باعث شده كه زنجيره ميتوان گفت كه ديگر هامروز

گونه خزنده  11،يرد ايراناز جمله گوزن ز گونه پستاندار 79تا كنون  .اين تاالب با خطر جدي مواجه شود در كل حيات جانوري

)سازمان  [7].باشد مورد شناسايي قرار گرفته است آن مربوط به خانواده بومي اين تاالب ميي گونه  77گونه پرنده كه 717و

 .( 73 ص 1817حفاظت از محيط زيست 
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پارک ملي در نظر گرفته شد . سازمان يونسکو از سوي سازمان حفاظت از محيط زيست به عنوان  1817اروميه در سال  ي  درياچه

اروميه مي ي نقطه را براي حفاظت انتخاب نمود كه يکي از آنها درياچه  7انسان و زيست كره ، يجهاني در برنامه  1811در سال 

شوراي حفاظت از پرندگان به عنوان يکي از زيست گاههاي مهم براي پرندگان تشخيص داده باشد ،همچنين اين درياچه از سوي 

باعث تعديل آب و هواي منطقه و شد .تاالب اروميه در سطح بين المللي و ملي يک زيست بوم بسيار با ارزش و با اهميت است كه 

كماني )سليمي تر [13].تي غني ،ارزش اقتصادي ،گردشگري،اجتماعي و فرهنگي درسطح حوزه استوع زيستن ي مين كنندهتا

 .(111ص  1873

 حفاظت از تاالب اروميه بر اساس کنوانسيون رامسر                                                - 2- 1-3

                                                                                  ول از تاالب ها   ستفاده ی  معقا -1- 2- 1-3

مهمترين تعهد دولتهاي عضو كنوانسيون  ،كنوانسيون رامسر مشهود است 8 يول از تاالب ها كه در ماده معقي تعهد به استفاده  

نوانسيون رامسر نيز ياد مي كنند ن مركز و محور اصلي كبه عنوا حفاظت از تاالب ها به شمار مي رود كه از آن ي در زمينه

(kruchek,2003p400 )                                                  

بهره برداري پايدار از :»چنين است  ول از تاالب ها ارائه دادندمعقي كانادا از استفاده  1791ست شناي عضو درهتعريفي كه كشور  

با در نظر گرفتن تعريف فوق مي توان به اين «لوژيکال اكوسيتسم.اي اكوهروش سازگار با حفظ ويژگي  تاالب ها به نفع بشريت به

از طريق  مهممنظور و مفهوم اصلي حفاظت از تاالب ها مي باشد كه اين  نتيجه رسيد كه جلو گيري از تغييرات اكولوژيکال تاالب،

بسيار مهم است كه ما مي ي معقول از تاالب ها متضمن اين مسئله  ي استفاده تعادل آب موجود در تاالب ها به دست مي آيد .

يکال تاالب صدمه اي وارد نشود اري نماييم كه به كاركرد اكولوژتوانيم از يک تاالب تا جايي استفاده و بهره برد

(kruchek,2003p.416 ).                                                                                         

 ای توسعه ای                                   هقبل از احداث پروژه  ،انجام ارزيابي های زيست محيطي - 2- 2- 3- 1 

در  و چه خاصي چه در سطح بين المللي هايانيزممکمند ما نياز معقول از تاالب ها ، ي استفادهي مسئله براي تحقق هر چه بهتر 

هاي توسعه اي  و انيزم ها،انجام ارزيابي هاي زيست محيطي ،قبل از احداث پروژه ي هستيم كه يکي از مهمترين اين مکسطح داخل

ثي به نام ارزيابي هاي زيست محيطي وجود ندارد آن مبحي  گانه 17اگر چه در قالب كنوانسيون رامسر و مواد  .اقتصادي مي باشد

و خود كنوانسيون ر . از اينباشيم ظر مينمند ارزيابي مورد معقول از تاالب ها ما نياز ي تفادهولي براي رسيدن به هدف و حقيقت اس

طراحي و ي محيطي در مرحله  انجام ارزيابي هاي زيست ،قطعنامه هاي خود در قالب توصيه نامه ها و دست به كار شده و رامسر

معقول و حفظ  ي كند كه آيا پروژه با استفاده يدر واقع انجام ارزيابي هاي زيست محيطي مشخص م .الزم مي داند را اجراي پروژه

 ياقتصادهايي است كه اگر چه به لحاظ  ژهويژگي اكولوژيکي تاالب سازگار است يا نه كه هدف از آن جلو گيري از اجراي پرو

                                                 .(717ص  1891 ،)تقي زاده انصاري .امکان دارد از نظر زيست محيطي فاجعه بار باشد منافع فوري يا كوتاه مدت است وليمن متض

 زير باشد :  ي ي محدود به سه دامنهمحيطي بايستنتايج ارزيابي زيست  

 در آن صورت مي توان پروژه را انجام داد . حداقل :پيامد ناپايدار يا كمتر از -1
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 پروژه  تحت شرايط خاص و نظارت قابل اجراست . يدار و يا حداقل :پيامد ناپا  -7

چنانکه ( 791ص1811،)گوند لينگ و ديگران [11]جرا شودپروژه تحت هيچ شرايطي نبايد ا :پيامد پايدار و يا بيش از حداقل -8

به كار  ،حقوق بين الملل محيط زيستيکي از اركان مهم نظام حقوقي  ،بين الملل محيط زيست اشاره كرديم حقوق در تعريف قبالً

 ي  از اين رو قواعد و مقررات داخلي در خصوص حفاظت از محيط زيست در مرحله .ي استگيري فراملي حقوق محيط زيست داخل

اين قواعد ما مي توانيم حتي خالهاي موجود در قواعد خاص زيست  ي و توسعهخوردار است. با تدوين ، از اهميت فراوان براول

ايران  نيز همين مورد است. زيست محيطي بين المللي قواعدطي بين المللي را نيز پوشش دهيم؛ كه يکي از مهمترين اهداف محي

متنوع و محيط اقليم و شرايط آب و هوايي  با ،ي و به عنوان يک كشور پهناورطوالني در قانون گذار ي به عنوان كشوري با سابقه

محيط ، مرتبط با عنوان قانون 31كنون بيش از كه تا صر به فرد داراي قواعد و مقررات زيست محيطي بسياري مي باشدزيستي منح

رسيده از محيط زيست به تصويب ي عالي حفاظت امربوط به شور ي عنوان مصوبه 83عنوان آئين نامه و تصويب نامه و 133زيست،

با  نزديکي در ادامه چند مورد از قوانين مهم زيست محيطي ايران را كه ارتباط(. 1817)سازمان حفاظت از محيط زيست،[17].است

 موضوع اين نوشتار دارند برسي ميکنيم.

 ي زيست محيطي ايرانمقررات داخلچوب ت از تاالب اروميه در چارحفاظ-1-4 

 اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران  - 1- 1-4

 اصل ترين اصول و قواعد زيست محيطي كشور محسوب مي شود كه هم به عنوان يکيکي از مهمايران صل پنجاه قانون اساسي ا 

ت ران ،حفاظدر جمهوري اسالمي اي»: دارد . اين اصل مقرر ميعي از اهميت فراوان برخوردار استقانون اساسي و هم به لحاظ موضو

از اين رو  .عمومي تلقي مي گردد ي بعد بايد در آن حيات رو به رشدي داشته باشند ،وظيفه محيط زيست كه نسل امروز و نسل

 «.پيدا كند ممنوع است هقابل جبران آن مالزمفعاليت هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير 

ديگر قواعد زيست محيطي ايران محسوب مي شود و از طرف  ي بسيار خوبي براي تدوين و توسعهنماي اين اصل از يک طرف دور

ضمني به ي اشاره  ،صدر اصل پنجاه .فته استنيز مورد تاكيد قرار گر يديگر حاوي مطالبي است كه در كنو انسيونهاي بين الملل

مروزي و بعدي و از طرف ديگر نيز اشاره ضمني به مفهوم اخورداري از محيط زيست سالم براي رشد هر چه بهتر نسل هاي حق بر

اي وارد نکند و نسل هاي آينده از آن بهره  دارد كه توسعه اي پايدار محسوب مي شود كه به محيط زيست صدمه پايدار ي توسعه

ا گروهي خاص نه دولت ي عموم مي داند، ي حفاظت از محيط زيست را وظيفه ،اصل پنجاه .نباشند مند شوند و از عواقب آن متضرر

ات زيست محيطي است كه  يژه مردم محلي در اتخاذ تصميمه وموم بحقوق همبستگي و حق مشاركت ع كه اين امر مصداق بارز

بالخره اينکه بندهاي آخر اصل  و .بدان پرداخته استصدر كنفرانس استکهلم  9و 7و بندهاي  77و71و 73ريو در اصول ي اعالميه 

مي  هم مصداق بارز اين موضوع را تخريب محيط زيست شود ممنوع است؛فعاليت هاي اقتصادي كه منجربه  ندكپنجاه بيان مي 

با و انجام ارزيابي هاي زيست محيطي مشاهده نمود. ها معقول از تاالبي تعهد به استفاده  كنوانسيون رامسر و 8 ي توان در ماده

اروميه و ي متاسفانه به نظر مي رسد كه در مورد درياچه  جمهوري اسالمي ايران،مترقي در قانون اساسي  وجود اين اصل پويا و

 .اين اصل به كلي نا ديده گرفته شد ،چهاي عمراني بر روي اين درياهاجراي پروژه 
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 ازی محيط زيست  سبه قانون حفاظت و - 2- 1-4  

ن قوانين زيست يکي از جامع تري است و هرتبص 7ماده و  71شامل  ش( ه.1818)مصوب ن حفاظت وبهسازي محيط زيست قانو

ازي محيط زيست سهدف اين قانون بهبود و به كه تمام مصاديق محيط زيست را مورد حمايت قرار مي دهد. محيطي ايران مي باشد

 شد .و پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگي و هر اقدام مخرب كه موجب بر هم خوردن تعادل وتناسب محيط زيست شود ميبا

طبيعت را يکي از مهمترين  الهم خوردن تعادل محيط زيست و حفظ تعادل اكولوژيکو برآلودگي  ، جلوگيري ازاين قانون 3 ي ماده

يعت و طرق زيبا سازي طب حفظ محيط زيست از نظر ظواهر لزوم مي شمرد و در ادامه بريف سازمان حفاظت از محيط زيست بروظا

فعاليت هاي عمراني در اين و حفاظت از تعادل اكولوژيکي تاالب اروميه زياد مد نظر قرار نگرفت  ،اينبا وجود  .آن تاكيد مي كند

 ي اجرايي قانون در آيين نامه ؛رديدجانوري و ظاهري آن گ تاالب باعث بر هم خوردن تعادل اكولوژيکي از جمله تعادل آبي ،

ز محيط زيست و عدم تخريب و تجاوز به آن مورد تاكيد قرار مي نيز لزوم حفاظت ا 1811ازي محيط زيست مصوب سحفاظت و به

باعث تغيير در اكوسيتسم پارک هاي ملي گردد ممنوع كه اين قانون چنين مقرر مي دارد كه هر گونه عملي  1 ى گيرد و ماده

                                                      به ثبت رسيده است . 1817تاالب اروميه به عنوان يکي از مهمترين پارک هاي ملي كشور از سال . اين در حالي است كه است

اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي  ،اقتصادیی چهارم توسعه ى قوانين محيط زيستي از قانون برنامه  - 3- 1-4

                            ايران                                                                                               

و ت مقررات زم به رعايجام فعاليت هاي اقتصادي دولت را ملمجلس شوراي اسالمي ميباشد در ان 1818قانون كه مصوب اين  

چهارم توسعه  ى مالحظات زيست محيطي مي نمايد و مقرر مي كند كه شاخص هاي تنوع زيستي كشور مي بايستي تا پايان برنامه

اروميه دارد و بيان  ي صاص به درياچهاين قانون اخت 39 ي ماده ؛بديا وضيعت مناسب نزديک شود و يبه سطح استاندارد هاي جهان

در  .اروميه تهيه و به اجرا در آيد ي ويژه درياچهب ،زيست بومي در زيست بوم هاي حساس مي كند كه مي بايستي برنامه مديريت

 ي مييعو مديريت مناسب منابع طب معقول ى يز ما شاهد تاكيد بر استفادهسوم توسعه نى قواعد و مقررات زيست محيطي برنامه 

 «منابع صورت پذيرد.ي بهره برداري از منابع طبيعي بايد بر اساس توان بالقوه » :اين قانون آمده است 131يکه در ماده باشيم چنان

ه و باعث خشک شدن اين آن بود ي خارج از توان بلقوهاروميه  ي آبريز درياچه ي ي است كه استفاده از منابع آبي حوزهاين درحال

 درياچه گرديد.

بخصوص حق بر  و اروميه را از منظر حقوق بشر ي خشک شدن درياچه بحث قصد داريم كه حفاظت از محيط زيست و ي در ادامه 

 ي آيا خشک شدن درياچهم كه كرد كه به اين سوال مهم پاسخ دهي سعي خواهيم ومحيط زيست سالم مورد بررسي قرار داده 

ه سلب كند؟ جدا از بحث حق بر محيط زيست سالم  به عنوان يک حق حق بر محيط زيست سالم  را از مردم منطقاروميه مي تواند 

 ،دد؟ قبل از پرداختن به اين مسائلگر مي تواند باعث نقض ديگر مصاديق حقوق بشر نيز اروميهي بشري، آيا خشک شدن درياچه 

 نمائيم. اشاره ي كوتاهي آورد وتبعاتي كه مي تواند در آينده به بار   الزم است تا به بحران زيست محيطي درياچه ي اروميه

 پيامدهای آن: اروميه و ی زيست محيطي درياچه بحران -2
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حفر چاه  برداشت بيش از حد منابع آب زيرزميني،  بوسيله ي به دليل كه از چندين سال پيش اروميهي روند كم شدن آب درياچه 

برروي رودخانه هاي حوضه آبريز درياچه وفعاليت هاي عمراني ديگر از جمله ايجاد  ، ايجاد سدهاي متعددان در منطقههاي فراو

براي جلوگيري از  كم شدن  اقدامات الزم و پل ميانگذر شهيد كالنتري آغاز شده بود به دليل بي توجهي وعدم مديريت بزرگراه و

تبديل ي اروميه به شوره زار درصد بستر درياچه  73در حال حاضر بيش از   مروزه به يک بحران تبديل شده است.ا ،آب درياچه

ر خطرناكي مي باشند حتي اسمي بسي ، بادها مي توانند نمک ها را كه حاوي مواد شيميايي وخشکي درياچه شده است. باگسترش

 (.1ص1871،رشيد نيقي،علي وهمکاران اطراف نيز منتقل نمايند.) به چند صد كيلومتري

 ي خشک شدن درياچه -1را مي توان در دوبخش كلي مورد بررسي قرار داد:  ي اروميهناشي از خشک شدن درياچه  مدهايپيا

 اروميه وتاثيرات آن بر محيط زيست جانوري، كشاورزي و ي خشک شدن درياچه -7آن بر بهداشت مردم منطقه و اروميه وتاثيرات

 مورد نظر را به صورت مختصر بررسي نماييم.ي ماتالش مي كنيم هر دو حوزه  ؛آب وهواي منطقه

 مردم منطقه آن بر بهداشت تاثيرات اروميه و ی خشک شدن درياچه -2-1

 ي سوء آن بر بهداشت وسالمتي مردم منطقه مي تواند مهمترين پيامد اين فاجعه تاثيرات ي اروميه وخشک شدن درياچه 

، آبريز درياچهي در حوضه از كودهاي شيميايي گسترده  ي استفاده هرز و هايآفات وعلف  ي مبارزه با ژيکي باشد. توسعهاكولو

 نشين شده و د، اين مواد همراه ساير رسوبات تهاين درياچه گردن ي ، آفت كش ها وكودهاي شيميايي روانهتا انواع سمومباعث شده 

) ارع كشاورزي تا شعاع چند صد كيلومتري منتقل خواهد شد. به مناطق مسکوني ومز خشک شدن درياچه توسط باد وطوفان با

 (.3ص1871علي وهمکاران،رشيد نيقي،

اروميه ساكن مي  ي ميليون نفر در شهرهاي اطراف درياچه 3محيط زيست سازمان ملل متحد )يونپ( حدود  ي بنابرگزارش برنامه

بحران موجود را  ،كيلومتري اين درياچه 133نفر هم در شعاع ميليون  93و خواهند بود ورت مستقيم با خطر مواجهباشند كه به ص

 .(Unep , 2012 , p.1) [18كرد. ] خواهند احساس

در اين مواد فلزات  تاالب اروميه به عمل آمده معلوم شد كه ي كه از مواد و نمک هاي ته نشين شده آزمايشاتي در تحقيقات و

هاي  در بدن انسان شده وبيماري اين مواد باعث انباشتگي بيولوژيکي سرب نيز وجود دارد كه و سنگين همچون جيوه وخطرناک 

 [11]در بدن انسان مي گردد. زدياد چندين برابري بيماري سرطانباعث ا و پوستي را افزايش مي دهد تنفسي و

در چين شرايطي « ابينور» ي درياچه ستان وقزاق ان ازبکستان، تركمنستان ويمدر مرز « ي آرال درياچه»تاريخي ، ي در يک سابقه

 و رال باعث ايجاد فجايع زيست محيطيآ ي درياچهذاشتند كه خشک شدن آنها به ويژه را پشت سرگ ي اروميه سان با درياچهمه

 ( خشک شدن درياچه ي آرال يکي ازUNEP) طبق گزارش برنامه ي محيط زيست سازمان ملل متحد هداشتي فراواني گرديد.ب

، با سازمان بهداشت جهاني گزارش بنابر .(111ص1898فجايع زيست محيطي قرن بيستم تلقي شده است.)كواليي، الهه، مهمترين

از حدود  هدر اين منطق مير كودكان نرخ مرگ و مردم منطقه به سرعت بدتر شد و آرال، وضعيت بهداشت ي خشک شدن درياچه

 جمعيت هزار نفر از 33افزايش يافت، و بيش از  1773در هزار در سال نفر  133تا  93به  1713در هزار تولد زنده در سال  71

 (13ص1891ملکي، قاسم)[ 11] .كاسته شده استمردم منطقه ي )قره قالپاق( ازبکستان در اثر اين حادثه 
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گرد وغبار حاوي سموم بوده ي آرال  امل اصلي شيوع بيماريهاي متعدد در منطقهسازمان بهداشت جهاني  عي كارشناسان  به گفته

بيماريهاي همچنين هپاتيت در منطقه شده است. ، و انواع سرطان، كم خونياست كه باعث شيوع بيماري هاي سيستم ايمني بدن، 

 (Fanzili , zhangleide 1992, p1-9).را تشکيل مي داد بيش از نيمي از مرگ ومير كودكان حاد تنفسي دليل

 و Aنوع  بيماريهايي از قبيل حصبه وهپاتيتبيان مي دارد:  1777آرال در سال  ي در گزارش مربوط به درياچه سازمان يونسکو

شيوع پيدا كرده اند وسوء تغذيه وكم خوني در اين مناطق رو به افزايش است. بيماريهاي  بيماري هاي عفوني به شدت در منطقه

 [13]يوي  نيز بيش از حد معمول شده است.كبدي وكل

شير مادران به ميزان  در خون و« آلدرين و...»،«ددت» ،«ليندان» ، «دي اكسين ها» ،« گانوكلراينار»جدا از اين ، آفت كش هاي 

روسي استفاده شده در مزارع پنبه  ها كه ناشي از آفت كش هاي ارگانوكلراين بويژه گزارش شده است كه اين سموم وگسترده اي 

 1كودک  73ه از هر وليت ذهني كودكان مي گرديد، چنانکباعث معل انباشته شده و هاي گذشته بود در خون زنان حامله در دهه

 (Jensen et al ,1997 , p.187)كودک معلوليت ذهني وجسمي داشت.

اروميه مورد تاييد بسياري از كارشناسان قرار گرفته  ي درياچه در هواي شهرهاي اطراف« ذرات نمک»اين در حالي است كه وجود 

اگر اين » اذعان مي دارد:ي اروميه  گزارش مربوط به مشکل زيست محيطي درياچهي محيط زيست ملل متحد در برنامه [19است.]

ه غذايي وخسارت بر كاهش آب درياچه تداوم پيدا كند، افزايش ميزان شوري آب مي تواند باعث از هم پاشي زنجيرچنين 

وسالمتي مردم منطقه نيز مورد  معاش وكشاورزي ر در اقليم منطقه وتغييهمچنين ،  گردد طوفانهاي نمکو  زيستگاههاي حيوانات

 (Unep , 2012, p.6).تهديد قرار خواهد گرفت

 ي مرگ درياچه»ملل متحد در جمهوري اسالمي ايران نيز در گزارشي با عنوان  ي مقيم سازمانهماهنگ كننده « گري لوييس»

اقدامات مقتضي را پيش بيني  راهکارها و نسبت به پيامدهاي اين مشکل زيست محيطي پرداخته و «عواقب آن براي ايران اروميه و

 [11«.]نشانگر هشداري براي آينده است اروميه ي مرگ آرام درياچه»صدر گزارش خود مي نويسد:  كرده است. گري لوييس در

 آب وهوای منطقه  تاثيرات آن بر محيط زيست جانوری، کشاورزی و اروميه و ی خشک شدن درياچه -2-2

دست نخورده  پرندگان مهاجر در منطقه است كه جزاير بکر و يکي از مهمترين مکان هاي پذيراي ه اشاره كرديم تاالب اروميهچنانک

وجود اين  ،اروميه ي مديريت جامع درياچهي اين پرندگان محسوب مي شود. بنا برگزارش برنامه  براي توليد مثلي آن مکاني أمن 

بسياري  نظير است.جهان كم  از در يک منطقه نيز جزئي از آنها مي باشد مختلف پستانداران همه گونه هاي جانوري كه خزندگان و

(. 71و73،ص1817حفاظت از محيط زيست اد خويش نيز محسوب مي گردند.)سازمان از گونه هاي نادر وكمياب نژاز اين جانوران 

حيات اين جانوران نيز با ي ادامه  ،غذاييي زنجيره  از هم پاشي و از بين رفتن )آرتميا اروميانا( و اروميه ي باخشک شدن درياچه

 تاالب اروميه به يک تاالب مرده تبديل خواهد شد. عمالً تهديد جدي مواجه مي شود و

ره زارهاي عظيم جاي اين ، تمام زمينهاي كشاورزي منطقه از بين خواهند رفت وشوطوفان با جابجايي نمک اين درياچه توسط باد و

يم شد. چراكه رو به رو خواه ما با يک فاجعه انساني ( و73ص 1871آقايي، و  حاصل خير را خواهند گرفت)نوريزمين هاي 

آذربايجان غربي رتبه  ،حتي در توليد چغندرقند را تشکيل مي دهد و اقتصادي مردم ي اول چرخه ي كشاورزي در اين منطقه رتبه
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خشک ، بسياري از كارشناسان ي به گفته ،اقتصادي براي مردم اول كشوري را دارا مي باشد. جدا از ايجاد مشکالت معيشتي وي 

نکه اين تاثير را گذاشته است. چنا ،به نظر بسياري منفي را خواهد گذاشت و ي منطقه نيز تاثير سوء وآب وهواشدن درياچه حتي بر 

آب وهواي منطقه مي باشد كه اين تعادل در  اروميه تعديل ي م درياچههيکي از كاركردهاي م در گزارش )يونپ( نيز آمده است

 گرم تري در منطقه هستيم. بسيارتابستانهاي  بسيار سرد و مستانهايشاهد ز ما سال هاي اخير تا حدودي به هم خورده و

 حقوق بشرمواضع  اروميه و ی مشكل زيست محيطي درياچه -3

 ديگر مصاديق مرتبط حق بر محيط زيست سالم و -3-1

به عنوان  [. و17حق بر محيط زيست سالم يکي از مصاديق مهم نسل سوم حقوق بشر يعني حقوق همبستگي شناخته مي شود]

( 817،ص1891 ،)امير ارجمندرفته است. توسعه يافته ترين موضوعي است كه به عنوان حقوق همبستگي مورد بحث وتحليل قرار گ

هر » ست: پيش طرح سومين ميثاق حقوق همبستگي ارائه شده است بدين قرار ا 11ي  در مادهكه از حق بر محيط زيست  يتعريف

ي به صورت گروهي حق دارند از محيط زيست سالم  ومتعادل از نظر زيست محيطي ومساعد براي توسعه  انسانهاي وكليه  انسان

ي حيات را دچار تغييرات شرايط طبيع.دولتهاي عضو متعهد مي گردند كه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي وحقوقي برخوردار گردند

 «.وارد كندجمعي صدمه  يند كه به سالمت انسان و بهزيستيننما نامساعدي

به نظر مي رسد آنچه كه حق بر محيط زيست در پي آن مي باشد اين است كه انسانها حق دارند محيط زيست آنها ازشرايط مناسب 

 (Zarsky ,2002,p.1)داراي حداقل استاندارهاي سالمتي برخورار باشد.  براي زندگي سعادتمندانه ، توام با امنيت و

مورد تاكيد قرار گرفته است كه از ان جمله مي توان  ير اسناد بين المللي زيست محيطي زيادد حق بر داشتن محيط زيست سالم

 منشور جهاني طبيعت اشاره كرد. ، پيش طرح سومين ميثاق حقوق همبستگي وريو ي ، اعالميهملهي استک به اعالميه

ي نيز حقوق بشر الزام آور در اسناد وكنوانسيون هاي بين المللي از اسناد زيست محيطي بين المللي جداحق بر محيط زيست سالم 

» آمريکايي حقوق بشر بيان مي دارد: پروتکل الحاقي به كنوانسيون11يمورد تاكيد قرار گرفته است. ماده مهم  به عنوان يک حق

متعهد مي شوند  دولت هاي عضواسي برخوردار گردد. اس از خدمات عمومي و هر فر حق دارد در محيط زيست سالم زندگي كند و

ايي منشور آفريق 71ي( همچنين ماده 813؛ ص1891)امير ارجمند ،«. را ترويج كنند بهبود محيط زيست كه حراست، حفاظت و

برخوردار ي خود براي توسعه  وجامع، مناسبدارند از محيط زيستي رضايت بخش  اقوام حقي كليه »حقوق بشر بيان مي كند: 

نيز به عنوان يک حق واقعي  اروپا ي در منشور حقوق بنيادين كشورهاي عضو اتحاديه 7331ست در سال يحيط زحق بر م«باشند.

كشور جهان به  33زدر قانون اساسي بيش اه حق بر محيط زيست سالم امروز شناخته شد؛از سوي شهروندان به رسميت  قابل ادعا

 (.93،ص1811ي،مهم مورد حمايت قرار گرفته است.)فيروزعنوان يک اصل 

د. اين اجزا  عبارتنداز: حق ي حق بر محيط زيست مي باش قوام دهنده حق بر محيط زيست داراي اجزايي است كه تشکيل دهنده و

حق آموزش مسائل زيست محيطي ، حق بر مشاركت در اتخاذ تصميمات زيست محيطي، دسترسي به اطالعات زيست محيطيبر 

ق بر محيط تمامي اين اجزاء در رعايت حوجبران خسارت زيست محيطي كه  دسترسي به مراجع قضايي از جمله مجازات وحق

   در نظر گرفته شوند. زيست سالم مي بايستي
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، به نحوي كه رعايت هر يک ه استدنسل حقوق بشر گردي ايي موجب پيوند بين مصاديق هر سهصر جهان گرحقوق بشر در ع

اجرايي آن كه در كنفرانس وين و طرح  ( چنانکه اعالميه ي188و181ص 1897، را سسب خواهد شد)ذاكريان تضمين ديگري

، جهان واع حقوق بشرتمام ان»  :قرر مي دارداز بخش يکم م ، در بند پنجمدر وين برگزارشد ميالدي1778جهاني حقوق بشر سال 

و تبعات سوئي كه به ميه ارو ي درياچهخشک شدن  ادامه ي با«. دارند بل وتنگاتنگمتقاباهم وابستگي  ناپذيرند و مشمول و تقسي

ره كرديم به دليل تقسيم ي چنانکه اشاسلب خواهد شد. ول از مردم منطقه ن پرداختيم بديهي است كه حق بر محيط زيست سالمآ

گر مصاديق حقوق بشر از جمله ارتباط نزديک با يکديگر ، نقض حق بر محيط زيست باعث نقض دي مصاديق حقوق بشر وناپذيري 

خوراک مناسب نيز خواهد شد. اين حقوق كه جزء بنيادي ترين   امرار معاش و ار وحق بر ك و ،سالمتي بهداشت و حق بر ،حق حيات

و حقوق اقتصادي و  سياسي ميثاقين حقوق مدني و جهاني حقوق بشر و ي اصول حقوق بشر محسوب مي شوند در اعالميه

ميثاق حقوق مدني و سياسي  3اعالميه ي جهاني حقوق بشر و ماده ي 8مورد تاكيد قرار گرفته اند. ماده ي  گياجتماعي و فرهن

فرهنگي ضمن اشاره  واجتماعي  و يثاق حقوق اقتصاديم 17و 9مواد  ؛اشاره به حق حيات و حق زندگي آزاد توام با امنيت را دارند

پيشگيري از  بهداشت واقدامات الزم جهت بهبود  رائه ي تدابير وا به كشورها را ملزم ،جسمي سالمت روحي و وبهداشت  بر حقبه 

دي، حقوق اقتصاميثاق  11و 3(. همچنين مواد 831 الي 891ص1893)مهرپور،  مرده متولد شدن كودكان مي نمايند. بيماريها و

 هايمات وتدابير الزم براي بهبود روشا ملزم به اقدار كشورها تاكيد دارد وخوراک مناسب  و معاشامرار اجتماعي وفرهنگي بر كار و

 [73].كشاورزي مي نمايداصالح نظام زراعي و اشاعه و، توليد

، حقوق بشر در مصاديقي عدم انجام اقدامات الزم براي احياي آن اروميه و بديهي است كه با ادامه ي روند خشک شدن درياچه ي

در مورد  ويژه ي سازمان ملل متحدگر گزارش« احمد شهيد» ر گزارش اخير چنانکه د د.وش كرديم ميتواند نقضكه به آن اشاره 

يکي از مصاديق نقض حقوق بشر در  به عنوان اروميه ي به خشک شدن درياچه نيز ايران جمهوري اسالمي حقوق بشر دروضعيت 

 اشاره شده است.كشورمان 

از اين  را براي حفاظت از محيط زيست پا ، حقوق بين المللبودن آنفرامرزي جنبه ي  زيست محيطي و مسائلبه دليل اهميت  

قلمداد مي كند. هر چند كه چنين جرمي « جنايت بين المللي» عمدي محيط زيست را  گذاشته و آسيب شديد و تخريب هم فراتر

 ديوان كيفري  بين الملل ي مهاساسنا 1 ماده ي 1كه بنداب يافته باشد. امري ارتک مسلحانه ي مي بايستي در جريان يک مخاصمه

(I.C.C) يت جدا از ديوان كيفري بين المللبوط به جنايت عليه بشرربحث م .(77و71،ص1811)زماني ، ؛هم بر آن تأكيد مي كند 

اين  17 به موجب ماده ي رسيد مطرح گرديد. اعضاي كميسيون حقوق بين الملل تبه تصويب اكثري 1793در طرحي كه در سال 

كند نقض نمايد، مرتکب ، حياتي تلقي مي نابع  اساسي خودبراي حفظ م بين الملليي  كل جامعه تعهدي را كه دولتيهر »طرح 

 (.111،ص1891 ،)امير ارجمند «آلودگي زيست محيطي نيز مي گردد المللي شده است كه اين مورد شاملجنايت بين 

مطرح مي نيز مسئوليت بين المللي ي تي به ميان مي آيد مسئله به هر صور در هر زماني كه بحث نقض تعهد در حقوق بين الملل

 ارزيابي كرده و خود در قبال نقض تعهدات زيست محيطي را شورهاكعي مي كنيم مسئوليت بين المللي شود از اين رو در ادامه س

 عملکرد ايران را در اين بين بررسي نمائيم.



 

15 
 

 تعهدات زيست محيطىمللي دولت ها در قبال نقض مسئوليت بين ال -4

ي امروزه با وليا ايراد خسارت بود  وزيان  ر وورود ضر ،يبين الملل شرط تحقق مسئوليت الملل كالسيک در حقوق بين و در گذشته

فعل متخلفانه ي بر مبتن ،تحقق مسئوليت دولتها ،حقوق بين المللانساني شدن  و Erga omnes»[71]»تاهميت تعهدا گسترش

تنها عدم مطابقت رفتار يک دولت با تعهدات بين المللي خود باعث مسئوليت بين  امروزه و در حقوق بين الملل نوين باشد؛ نمي

ينکه باعث ايراد ضرر شود يا نشود؛ اين مسئله به طور مشخصي در طرح پيش نويس كميسون حقوق صرف نظر از ا المللي ميگردد،

 و ه راه را براي مفهوم تعهدات جمعيمطرح گرديد ك 7331در سال  (I.L.C)هاتبين المللي دولبين الملل در مورد مسئوليت 

 .(797ص 1877،رتگااُ ،ساخت.)واالس دولت به حمايت از حقوق بشر فراهم ادعاهاي

نوني هر عمل دولت كه از ديدگاه بين المللي غير قا» :خصوص مسئوليت بين المللي دولت مقرر مي سازددر (I.L.C) 1 ي ماده 

ناشي از   ابط حقوقيهمچنين در اين مورد كه آيا  رو ؛(71ص 1877ابراهيم گل ،«)برخواهد داشتمسئوليت آن دولت را در باشد

 بيان شده است ولي عموماً نظرات مختلفي و عقايد دارند،ي دوجانبه يا چند جانبه ماهيت بين المللي اساساً ي ل متخلفانهوقوع فع

 يا در قبال كل جامعهمتخلف دولت در برابر چندين دولت موجب مسئوليت  از افعال متخلفانه ه است كه برخياين امر پذيرفته شد

[ برداشته 77«]نشبارسلونا تراك»يدر قضيه ادگستري لي دن راستا توسط ديوان بين الملايمللي ميشود كه گام مهم در لبين ا ي

 . ديوان در اين قضيه اظهار داشت:شد

حمايت  ي او در برابر هر دولت ديگر در زمينه  تعهدات و ،كلي بين المللي در در قبال جامعهبايد ميان تعهدات يک دولت »

تمامي   ،لذا با توجه به اهميت حقوق مزبور ،ي اول مرتبط به تمامي دولت ها هستند تعهدات دسته ،تفکيک قائل شويم ،ديپلماتيک

 «مي باشند. ((Erga omnes  تعهداتي عام ياآنها  ميباشند. از آنها داراي نفع حقوقي ها در حمايتتدول

 Erga قض يک تعهد عام يامي تواند ن [78]به صورت ترک فعل  آن تخريب يا عدم جلوگيري از حال آيا تخريب محيط زيست

omnes هاي  توده هاي هوا، جريان ه محيط زيست مرز نمي شناسد،تلقي شود؟ به نظر مي رسد كه جواب مثبت است چرا ك

آلوده  براي مثال حركت وجابجايي مي باشند.بدون مرزهاي ساختگي انسانها در حال  و... جانداران مهاجر ،رودخانه ها ،اقيانوسي

بنابر ارزيابي كارشناسان زيست محيطي، با  ؛را مورد تهديد قرار دهد د كل بشريتوانمي ت ،زمين تغيير در اقليم كره ي كردن هوا و

، تا پايان قرن حاضر، آب شدن يخهاي قطبيتوليد گازهاي گلخانه اي و درنتيجه ين به دليل ادامه ي روند گرم شدن كره ي زم

به طور كامل غيرقابل سکونت  زير آب رفته و دولتهاي جزيره اي كوچک و كم ارتفاع مانند تووالو، كيريباني، جزاير مارشال و مالديو

زيستي خود  منابع طبيعي و و از اين رو امروزه حاكميت دولتها بر قلمرو سرزميني (18ص1871شد؛)رنجبريان و ارغنده پور،خواهند 

براي كشورها مورد ترسيم  حاكميتي نسبي را در اين خصوص نوين حقوق بين الملل نظام به صورت مطلق و انحصاري نمي باشد و

 (17،ص1811ها وارد نياورد.)فيروزي ،ر كشوراند كه ضرر وتهديدي به ديگمحترم مي داني حاكميت را تازماين  ور مي دهد قرا

د دارابراي نسل حاضر و آينده  و مصاديق آن محيط زيستبه دليل اهميتي كه  ،، امروزه و در حقوق بين الملل نوينجدا از اين بحث

 هرگونه چرا كه(171ص1891( ياد مي شود )مارتي،Common Heritage of Mankin) به عنوان ميراث مشترک بشريت از آن

 در اين رو از مي تواند حيات نسل حاضر و آينده را با خطر جدي مواجه سازد، محيط زيستو آلودگي  بهره برداري ناصحيح، تخريب
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ماوراء جو به ترتيب، از منابع بستر و باره ي آب و هوا و فضاي و قطعنامه هاي سازمان ملل متحد درحقوق درياها  1717كنوانسيون 

)بهره بهره برداري درياها، آب و هوا و فضاي باالي جو منجمله كره ي ماه بعنوان ميراث مشترک بشريت ياد شده است.زير بستر 

مي بايستي از اين منابع و ديگر مصاديق محيط زيست مانند تاالبها كه اهميت بين المللي براي ديگر كشورها دارند  برداري پايدار(

ي معقول ازتاالب تعهد خود نسبت به استفاده اوالً به دليل نقض  كشور ايرانه نظر مي رسد بحال كه به نفع بشريت صورت گيرد؛ 

عدول از قواعد عام حقوق بين الملل محيط زيست مسئوليت بين المللي  و يرويه ي قضايي بين الملل و در كنوانسيون رامسر اروميه

دارا  نيز بستر درياچه ي اروميه به هواي ديگر كشورهاي منطقه را مواد سميديگر  مسئوليت جلوگيري از ورود نمک وو ثانياً  دارد

 باشد.مي 

 تاالب اروميه يحل بحران زيست محيط راهكارهای -5

. مشخص نمائيمرا  اصلي خشک شدن آن ست كه داليلالزم ا ،هکار در مورد احياي تاالب اروميه بپردازيمرا ي ارائه قبل از اينکه به

آبريز مي توان ايجاد سدهاي متعدد برروي رودخانه هاي حوزه  تاالب اروميه را داليل خشک شدن عمده ترين ،طبق نظر كارشناسان

 119ص  1817،نام برد.)سليمي تركماني  از آب هاي زير زميني يهواستفاده ي بي ر شهيد كالنتري و ، احداث پل ميانگذردرياچه

كه  اروميه ساخته شده اند ي روي رودخانه هاي منتهي به درياچه يجان غربيدر استان آذرباتا كنون بيش از پنج سد بزرگ ( 117و

يازده سد اين در حالي است كه  و رددزنده ماندن درياچه وارد آن گ حفظ تعادل اكولوژيکال و اجازه نمي دهند آب مورد نياز براي

 ،سازه هاي آهني ي درصد آن به وسيله 73 كالنتري نيز كه تنها پل ميانگذر شهيد [.71]ديگر نيز در حال ساخته شدن مي باشند.

 ،از وسط درياچه به انجام رسيده استدرصد آن با خاک ريزي  13يده و احداث گردا پايه هاي بتني مخرب محيط زيست آن هم ب

 ي ارتباط طبيعي بين نيمهقطع باعث  ،احداث اين پل ؛اروميه به شمار ميرود ي يکي از مهمترين داليل خشک شدن درياچه

به افزايش  وارد ساخته و آن اكولوژيکال ويژگي هاي وهيدروديناميک درياچه  ي رويجد شمالي وجنوبي درياچه شده و تغييرات

ايش افز و اگر چه خشک سالي( 81، ص1813؛)باقرزاده كريمي و روحاني روانکوهيمنجر شده است کاشباع نم و رسوب گذاري

که چنان اروميه مي دانند ولي يکي از داليل اصلي خشک شدن درياچه يمسئولين وقت  و كارشناسانبرخي ه دماي جهاني  را ك

وان تركيه قرار دارد كه با  ي ، درياچهاروميه كيلومتري درياچه ي 733كمتر از  اصله يدر ف گزارش خود اذعان ميکنديونپ نيز در

 .دهد اروميه به حيات خود ادامه مي ي شرايطي تقريباً مشابه درياچه

ها را عملي ن آنكه بتواشده است ولي راهکارهايي  اروميه مطرح ي براي احياي درياچه راهکارهاي بسيار زياديدر سالهاي اخير  

مصرف  آب كمتريباال به محصوالتي كه  از محصوالت با مصرف آب در منطقه الگوي كشتتغيير  -1: كرد بسيار اندک مي باشند

 وترويج  -8؛ عواقب خشک شدن تاالب اروميه كاركردها، اهميت و مردم منطقه نسبت به آگاه سازي گسترده ي -7؛ كنند مي

 استفاده از پتانسيل هاي -1به جاي روش سنتي غرق آبي؛باراني در منطقه  قطره اي و كشاورزي مدرن از جمله آبياري توسعه ي

، صندوق بين دمحيط زيست ملل متح يست محيطي مانند برنامه ينهاد هاي ز فکري هاي مالي وكمک جمله بين المللي موجود از 

 بانک جهاني و...المللي تاالبها، 
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مي باشند  و در حال انجام انجام پذيرفته اقدامات خوبي در اين زمينه ،خوشبختانه در سال هاي اخير با روي كار آمدن دولت جديد

 ي تشکيل ستاد احياي درياچه ،اروميه ي به آگاه سازي مردم نسبت به تبعات خشک شدن درياچه كه از مهمترين آنها مي توان

قطع عمليات  نهاد هاي بين المللي زيست محيطي،همکاري نزديک با هم فکري و ، ش براي تغيير الگوي كشت در منطقه، تالاروميه

 ه كرد.رااش هيئت دولتو اخيراً اختصاص بودجه ي قابل توجهي از سوي  در منطقه سد سازي

 نتيجه گيری :  بحث و

حقوق بين الملل عام بوده وهم  مقررات ، هم مورد حمايت قواعد وياروميه به عنوان يک تاالب با اهميت بين الملل ي درياچه

 قضايي بين الملل يط زيست در رويه يزيست محيطي بر آن حاكم مي باشد. اصول عام وكلي حفاظت از محقواعد خاص  و مقررات

قلمرو داخلي يک كشور، اصل انجام ارزيابي  غير زيان آور از محيط زيست و تفاده يوكنوانسيون هاي مختلف مانند اصل عدم اس

م مؤيد لهاستک ريو و اصول اعالميه ي ن الملل ودر آراء ديوان دادگستري بيست محيطي قبل از انجام پروژه هاي توسعه اي زيهاي 

ن رامسر انجام ارزيابي هاي زيست محيطي در كنوانسيو معقول از تاالب ها ، واستفاده ي ت. از سويي ديگر اصل همين نظر اس

ي متعدد بر روي رودخانه هاي متأسفانه ايران با احداث سدها عضو اين كنوانسيون محسوب مي شود؛ مهمترين تعهد كشورهاي

باعث نقض  ،ثرنتري بدون ارزيابي زيست محيطي مؤپل ميان گذر شهيد كال و آب تاالب اروميه و احداث بزرگراهتغذيه كننده ي 

بهره  ها ومعقول از تاالب  ي وب كنوانسيون رامسر از جمله تعهد به استفادهچارچ عام زيست محيطي وتعهدات خاص خود درقواعد 

سئوليت بين المللي  در خصوص نقض تعهدات شور ايران مگرديد. از اين رو از يک طرف كها به نفع بشريت  برداري پايدار از تاالب

نهادهاي زيست محيطي  بين المللي از جمله كشورهاي عضو كنوانسيون رامسر وف ديگر جامعه ي از طر بين المللي خود را دارد و

 مجدد اين تاالب گردند. كمک هاي مالي، فني وعلمي باعث احياي ي دارند تا با ارائهنيز مسئوليت بين المللي 

 محسوبسازمان حفاظت از محيط زيست هايي شود  د باعث جلوگيري از چنين بحرانارگاني كه مي توان مهمتريندر كشور ايران 

 ارگانهاي  بارويارويي  ها فاقد قدرت كافي در از زمينه سازمان به شکلي است كه در بسياريسياسي  ولي ساختار حقوقي و ميگردد،

هاي آنها مي تواند به  اورزي كه فعاليتشهرسازي وجهاد كش راه و ،معدن ، صنعت ونفت ،ونير مانند وزارتخانه هايدولتي ديگر 

در يک مجموعه ، به عنوان يک نهاد دولتيديگر سازمان حفاظت از محيط زيست از طرف  .مي باشد محيط زيست صدمه وارد كند

 امري كه در احداث  پروژه ي ؛وزارتخانه هاست وعمالً نمي تواند در تضاد با هم قطاران خود عمل نمايد با اين و همسوي واحد و 

فاقد  ،ون حفاظت و بهسازي محيط زيستقان 9ي  بنا بر ماده شاهد آن بوديم. همچنين اين سازمان گذر شهيد كالنتريميان 

 ، سازمان اين قدرت را ندارد تا ازبا وزارتخانه اي خاص اين سازمان چراكه در مورد اختالف صميماتش مي باشداستقالل كافي در ت

چندان نمي تواند  هم نظر وي نهايي با رئيس جمهور است. كه  انجام پروژه يا طرح مورد نظر جلوگيري كند وگرفتن تصميم

 بقاي نسل حاضر و نسلهاي فرداو  براي حيات بشري سالم به دليل اهميتي كه محيط زيست پس به نظر مي رسد كارشناسانه باشد.

به عنوان يک  دولت و ساختاراز  خارج ،اگر سازمان حفاظت از محيط زيست تهديد كننده ي آن، دارد و به دليل روند افزايش عوامل

قطعي  و شاهد عملکرد بهتر ما ،يت نمايدلخود دولت فعاحتي  از وزارتخانه ها وبيشتر مراتب  به و قدرت با استقالل حکومتي ونهاد 

قدرت  وبازنگري اساسي نمايد  خود . در نتيجه ايران مي بايستي در قوانين زيست محيطيسازمان نسبت به حال خواهيم بوداين  تر
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خود  امعقول از تاالب ها را در قوانينن عوامل منجر به استفاده ي دهد و ءاظت از محيط زيست را ارتقااجرايي سازمان حف سياسي و

و آموزش محيط زيست از جمله  زيست محيطي خود را ارتقاء دادهي سيستم هاي ارزيابين ايران مي بايستي همچن ؛رفع نمايد

سياستهاي  كل حفاظت از محيط زيست را درو در ،لزوم حفاظت از آنها تاالب ها وتخريب آگاهسازي عموم نسبت به پيامدهاي 

 قرار دهد. مدنظر آموزشي خود

 

 پانوشت ها :
 مجمع عمومي سازمان ملل 1717مصوب (WCN)« منشور جهاني طبيعت»بهمي توان  تاالب ها محيط زيست و حقوق بين الملل عاماز ديگر منابع  -1

»  1779يا كنفرانس تغييرات اقليم « كنفرانس كيوتو» ميالدي در ژوهانسبورگ ،  7337مصوب سال « پايدار  سند كنفرانس جهاني توسعه ي» متحد،

ان حفاظت يد رجوع كنيد به: سازمبيشتر مي توان . براي مطالعه يو... اشاره كرد 1797يونسکو « طبيعي جهان  فرهنگي و كنوانسيون حمايت از ميراث 

 .1818ت بين المللي ، تهران جلد دوم مقررا -قررات زيست محيطين وممجموعه قواني ،از  محيط زيست

7- Convention on the Conservation of migratory specles (Bon 1979) 

 داراي رژيم حقوقي ،مختلف درياچه هاي مشترک بين دول رياها ومورد نظر تنها به عنوان نمونه آورده شده است ودر سراسر جهان دكنوانسيون هاي  -8

 خاص خود نيز مي باشند.

سازمان  -فرهنگي ملل متحد )يونسکو( وآموزشي  ،دارند عبارتند از : سازمان علميمحيطي نيز  زيستسازمان ملل متحد كه صالحيت از جمله نهادهاي  -1

كنيد به : موسي زاده ، رضا ،  بيشتر رجوع زمان بين المللي كار. براي مطالعه يسازمان خوار بار وكشاورزي ملل متحد)فائو( وسا -بهداشت جهاني

 ، تهران نشر ميزان. 1817 ،سازمانهاي بين المللي

 اين گزارش با عنوان زير منتشر شده است: -1

The drying of Iran`s lake Urmia and its Environmental consequences  
 /http:// www.unep.org /geas :رجوع كنيد به گزارش متن كامل ي براي مطالعه

  http://www.ICJ.org / corfu case: به آدرس رسمي ديوان دادگستري  بين الملل بيشتر نگاه كنيد به سايت ي براي مطالعه -3

 رجوع كنيد به سايت رسمي كنوانسيون به آدرس: مسر مي توانيدكنوانسيون را در سايت هاي ثبت شده ي هبراي مشاهد -9

http:// www.ramsar.org/cda/en/ramsar home/ main/ramsar/1-4000- 

 زير ثبت شده است: اروميه در سايت رامسر به شماره يي چه دريا -1

(Lake Urmia 75/06/23Azarbayjan-e Gharbi48' 3000 ha 37 30n 045 30E) 

، فالمينگوهامي كنند،  تخم گذاري« دوقوزالر»کان ها)مرغ سقا( كه در جزاير اروميه مي توان به پلي ي در درياچه رزش ديگر موجودا از جمله گونه هاي با-7

 كرد.وک تيز  و... اشاره آنقورت وكفجه ن ،يكاكلي صورت ،مرغ تنجه

نده ها، اليآ كاهش رسوبات و -اروميه اين درياچه به داليل ذيل داراي اهميت است: تعديل آب وهواي مديريت جامع درياچه ي بنابرگزارش برنامه -13

، فرهنگي آموزش وتحقيقات، ميراث، لجن درماني، آب گرم هاي چشمه، ، گردشگري وطبيعت گرديي، تثبيت نهشته اي نمکجلوگيري از پيشروي آب شور

 منبع گياهان داروئي و...، برداشت نمکصيد آرتميا، 

تفرجگاه ايجاد و « بروناير ي قضيه»ي توان در محيطي را م زيست عدم انجام پروژه به دليل پيامدهاي معقول و نمونه هايي از اجراي اصل استفاده ي-11

پادشاه هلند از انجام اين پروژه  ،اجراي كنوانسيون رامسر كشور هلند مشاهده نمود كه به داليل زيست محيطي و در تاالب لک  واقع در (Lac)« لک»

 جلوگيري كرد. براي مطالعه بيشتر رجوع كنيد به:
Verschuren Jonathan(2008) Ramsar soft Law isn’t soft at all.discution of the 2007 decision of the Netherland Crown 

on the LAC Ramsar site and  the island bronaire. 
جلد  زيست ايران، مجموعه مقررات حفاظت از محيط ،سازمان حفاظت از محيط زيستقوانين مي توانيد رجوع كنيد به:  اين متن تمام ي براي مطالعه -17

 1818ي ،مقررات داخلاول 

به  بستر درياچه خواهند بود مي توان گردهاي برخواسته ازن در خطر مستقيم ريزتاالب اروميه كه با خشک شدن آ ه شهرهاي موجود در نزديکيازجمل -18

هاي استان آذربايجان غربي  به شهر شرفخانه وبندر ،آذرشهر ،تيمورلو ،ايلخچي ،بناب، مراغه، گوگان ،ملکان ،تسوج ،هاي آذربايجان شرقي مانند :شبسترشهر

http://www.unep.org/
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar%20home/%20main/ramsar/1-4000
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کل خطر اين مش معرض عراق نيز در ذربايجان و، آهمچنين سه كشور تركيهاربرج اشاره نمود.هوچمياندوآب  ،مهاباد ،قوشچي، نقده، سلماسيه، اروم :مانند

 زيست محيطي قرار دارند.

عه ي بيشتر مي توانيد براي مطالگاه اروميه در اين خصوص گزارش مفصلي را ارائه داده است كه آبزيان دانش آرتميا وي ذار پژوهشکده گبنيان  (ناصر آق )-11

 http://www.doe.irمحيط زيست آذربايجان غربي به آدرس: حفاظت از سايت رسمي سازمان  رجوع كنيد به

  به: رجوع كنيداين گزارش مي توانيد بيشتر ي مطالعه براي  -11
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/basins/aral-sea/index.stm 

 بيشتر مي توانيد به آدرس زير مراجعه كنيد: ي براي مطالعه -13
UNESCO,(1999)water related(Aral sea), http://www.worldwater council.org/visin/Docu 

رجوع كنيد: ه بيشتر مي توانيد به آدرس زير در گزارشي از سوي مديرملي طرح حفاظت از تاالب ها  بيان گرديده است كه براي مطالعاين مسئله -19
http://www.yic.ir/fa/services/5 

سازمان ملل   ؛موجود است   http://www.doe.ir  زيست آذربايجان غربي به آدرسوب سايت سازمان حفاظت از محيط  درمتن كامل اين گزارش  -11

بت به تبعات اين ن جمله مي توان به آگاه سازي  مردم نساست كه از آ اروميه  انجام داده ي درياچه ير تالش هاي زيادي را براي احيايمتحد در سال هاي اخ

 راهکارهاي موجود، تشکيل سمينار ها وجلسات مختلف وكمک هاي مالي اشاره كرد. ي ارائه ،محيطي مشکل زيست

در ديدگاه دكترين حقوق بين الملل حقوق بشر به سه نسل تقسيم مي شود: نسل اول : حقوق مدني  وسياسي كه مصداق آن ميثاق حقوق مدني  -17

نسل سوم: حقوق همبستگي كه از مصاديق  ماعي  وفرهنگي كه ميثاقي با همين نام از اين جمله است ووسياسي مي باشد. نسل دوم : حقوق اقتصادي ، اجت

 حق بر صلح را نام برد. وبر محيط زيست سالم، حق برتوسعه  آن مي توان به حق

 1893،نشر اطالعات تهران  (اسالمي ايرانللي وموضع جمهوري حقوق بشر در اسناد بين الم)، حسين،بيشتر رجوع كنيد به مهرپور ي براي مطالعه -73

ن تمام كشور ها در آ للي مي باشد وبين الم ي بين المللي است كه شامل ارزش هاي عمومي جامعه ي قوانين اساسي جامعه Erga omnes تعهدات -71

بشري بودن )حمايت  -1ده  مي باشند.:داراي دو ويژگي عم. اين تعهدات و.. كشتار جمعي مثال تعهد به منع نژاد پرستي ، برده داري، ذي نفع هستند .براي

جهاني را ي منافع كل جامعه  يکسان ومشترک است و ي جهانيجهاني بودن )قواعدي كه براي كل اعضاي  جامعه  -7وحفاظت از بشريت ومنافع بشري(

 .(تضمين مي كند

 به: بيشتر رجوع كنيدي براي مطالعه  -77
Barcelona Traction , light and power company , limited , second – phase I.C.J reports 1970 , p.3. at p32,para.33. and 

http://www.ICJ.org  
مراقبت از يک امري كه  خود نسبت بهدولتي با ترک فعل حتي اگر باشد يعني مي ي دولت اعم از فعل يا ترک فعل  رفتار متخلفانهدر حقوق بين الملل  -78

 ي بيشتر حائز همين مطلب است. براي مطالعه 7331در سال   ILCطرح كميسون 7يبازهم مسئوليت بين المللي دارد.ماده  به آن متعهد است اقدام نمايد

در ديوان كيفري بين المللي ( 1791فرانسه) هندنو عليزال ( و1791فرانسه )  عليه مربوط به آزمايشات هسته اي استراليامي توانيد رجوع كنيد به : دعاوي 

 كشور افزايش راديو اكتيو را در خاک خود ثبت كردند. 73چرنوبيل كه متجاوز از  1711 ي وحادثه

  نوروزلوي مياندوآب از اين جمله اند. شهيد كاظمي بوكان وسد   -سد حسنلو -سد ماكو -سد شهر چايي -سد مهاباد-71
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