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چكيده
یکی از موضوعات مهم حقوق بین الملل محیط زیست که در سالهای اخیر توسعه زیادی پیدا کرده است ،حفاظت محیط زیست آبراه-
های بین المللی است .در واقع ،مدیریت و حفاظت محیطزیست آبراههای بین المللی یکی از دغدغه های مهم بین المللی اعم از منطقهای
و جهانی بوده است .ت دوین بسیاری از مقررات و معاهدات بین المللی در این خصوص ،نشاندهنده گرایش جامعه جهانی به یافتن راهکار
اساسی برای حل مسایل مربوط به منابع آبی ،بهویژه بهرهبرداری از منابع آبی و حفاظت محیطزیست آنها بوده است و بدون شک این
تالشها به تصویب کنوانسیونهای متعددی در این باره از قبیل :قواعد هلسینکی  ،۱۹٦٦کنوانسیون حفاظت و بهرهبرداری از دریاچهها و
آبراههای بینالمللی هلسینکی  ۱۹۹٢و کنوانسیون حقوق استفاده از آبراهها در مصارف غیر کشتیرانی نیویورک سال  ۱۹۹٧منجر گردید
که ابزاری برای حل مشکالت مربوط به آبراهها به شمار می آید .در این پژوهش تالش شده است ضمن بررسی قواعد و مقررات حاکم بر
این حوزه حقوق بین الملل ،به بررسی جایگاه توسعه پایدار در حقوق آبراههای بینالمللی پرداخته میشود.
واژههای کليدی :آبراههای بین المللی ،توسعه پایدار ،حفاظت محیطزیست ،حقوق بینالملل محیطزیست.

 -۱استادیار گروه حقوق محیط زیست دانشکده محیط زیست و انرژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات *( مسئول مکاتبات).
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.
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مقدمه
آبراهههای بینالمللی با طیف وسییعی از چیالشهیا از تررییب
اکوسیستم تا توسعه زیرساختها و کاهش تنوع زیستی ،از ورود
آلودگی تا ترریب تاالبها ،و از تصادفات ناشی از کشتیرانی تیا
بهرهبرداری بیشاز اندازه از ذخیره آبزیان مواجه هسیتند .همیه
این تغیییرات بیا تیا یر بیر کشیاورزی و آبییاری ،میاهیگیری و
فرصتهای کشتیرانی بر جمعیت کشورهای ساحلی تا یر میی-
گذراند .در حالی که یک سوم دنیا با آب پوشییده شیده اسیت،

بررسییی اییین کنوانسیییون بییه ویییژه اصییل اسییتفاده منصییفانه و
معقوالنه است .در برش دوم با مروری بر مفهوم توسعه پایدار و
روند تاریری آن ،سعی بر آن است که تعامیل و ارتبیاط مفهیوم
توسییعه پایییدار در حقییوق آبییراههییای بییینالمللییی بییه ویییژه دو
کنوانسیون هلسینکی ۱۹۹٢و کنوانسیون آبراهای بیین المللیی
سازمان ملل  ۱۹۹٧و با توجه بیشتر به اصل استفاده منصفانه و
معقوالنه مورد بررسی قرار گیرد.

دسترسی به آبهای شییرین محیدود شیده اسیت  ٢و  .]۱بیه

 -1توسعه حقوق آبراههای بين المللی رر زميهیه بهیره

عالوه دسترسی به آبهای شیرین به صیورت کیامالن نیابرابر در

برراری های غير کشتيران

س راسر کره زمین پراکنده شده است و همین امر باعث افیزایش

با رشد و توسعه انقالب صنعتی و ایجیاد شییوههیای سیریعتر و

رقابت برسر بهرهبرداری بیشتر از منابع آبی مشترک بین دو ییا

کارآمد برای حمل و نقل و هیمچنیین رشید سیریع جمعییت و

چند کشور گردیده است و همین مساله سبب ایجیاد اخیتالف،

تقاضا برای مصارف دیگر منیابع آبیی ماننید مصیارف خیانگی و

تضاد و تنشهای سیاسی و بعضیان نایامی در برخیی از منیاط

آبیاری ،مصارف غیر کشیتیرانی از آبیراهیای بیینالمللیی نییز از

دنیا گردیده است .از اینرو معاهدات و تواف نامههای بینالمللی

مسائل مهم تلقی شد ]3و به تدریج اهمیت مصارف کشیتیرانی

زیادی با مشارکت موسسه حقوق بین الملل ،انجمن حقوق بین

جایگاه خود را از دست داد؛ به ویژه پس از جنگ جهانی دوم بیا

الملل و سازمان ملل تنایم شده است .مهمترین این توافقات از

افزایش وابستگی به رودخانه ها و دریاچه ها بیرای اهیداف غییر

مجموعه قوانین الزام آور از معاهده هلسینکی  ۱۹۹٢شروع می

کشتیرانی ناشی از تالش های ساخت و ساز و توسیعه ،ضیروری

شود و به آخرین معاهیده الیزام آور جهیانی یعنیی کنوانسییون

شد .با ایجاد وابستگی به رودخانههای بینالمللی طیف وسییعی

مربوط به حقوق بهره برداری های غیر کشیتیرانی از آبراههیای

از قوانین الزام آور و غیرالزام آور با مشارکت سازمان ملل و البته

بین المللی نیویورک  ۱۹۹٧ختم میشود .یکی از اصول اساسی

دو نهاد بین المللی ،موسسه حقوق بین الملل و انجمین حقیوق

حقوق آبراههای بینالمللی که در این کنوانسیون بیه آن اشیاره

بین الملل مطرح شد.

شده است اصل استفاده منصفانه و معقوالنه است کیه در سیایه

مصارف غیر کشتیرانی از آبراههای بیینالمللیی و اییده اشیتراک

این اصل می توان به ارتباط مفهوم توسعه پایدار و مبانی آن بیا

منابع میان کشورهای ساحلی ،دیدگاه مالکیت آبهای فرامرزی

حقوق آبراههای بینالمللی پی برد .از این رو این مقاله در نایر

را مطرح کرد ( .)4از آنجایی کیه ایین منیابع از میرز رسیمی و

دارد که در ابتدا با تمرکز بر سیر تحولی مفهوم حقیوقی آبیراه-

قانونی دو کشور عبور میکنند و دو کشور بر سر اسیتفاده از آن

های بینالمللی به تشریح رویکرد کالسیک و مدرن از آبراههای

تواف نار ندارند در این موقعیت است که بر سر کمبیود آب ییا

بینالمللی بپردازد .سپس به بررسی حقوقی ناریههای حقیوقی

بهرهبرداری بی رویه اختالفات آغاز شده و معموالن منجر به نزاع و

در زمینه بهرهبرداری از آبهای شیرین مشترک و در نهایت به

فشار به منابع آب و بروز اختالفیات دامنیه دار و طیوالنی میدت

بررسی قواعد و مقررات الزام آور و غیر الزام آور حاکم بر بهیره-

میشود  .]5برای حل این مشکل تئوری هیای مرتلفیی تحیت

برداری غیرکشتیرانی از آبراههای بینالمللی بپردازد؛ امیا از آن-

عنوان دکترین های حقوقی مطرح شده است.

جایی که کنوانسیون نیویورک آخرین معاهده الزام آور جهیانی
در این زمینه از حقوق بین الملل است ،بیشتر تمرکز مقالیه بیر

حقوق بهره برداری غیركشتیراني از آبراههای بین المللي...
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 -1-1سير تحول مفهوم حقوق آبراه بين الملل رر پرتو

می توان آبراه های بین المللی دانست تا کشورهای پیروز بتوانند

کهوانسيون نيویورك 1۹۹7

از آزادی کشتیرانی در آنها بر خوردار شوند.
در کنوانسیون بارسلون  ۱۹٢۹بود که دیگر بهیره بیرداری هیای

از قرن نوزدهم میالدی ،تعاریف متعددی از منابع بیین المللیی

اقتصادی به جز کشتیرانی مسیر های آبی در منفعت بین المللی

آب ،آبراهه ها یا رودخانه های بیین المللیی توسیط حقوقیدانان

مطرح شد .و ماده یک این کنوانسیون منابع آب بین المللی را «

پیشنهاد و در رویه دول پذیرفته شده است .کیه ایین قضییه بیه

مسیر قابل کشتیرانی که برای تمام دول ساحلی واجید منفعیت

دنبال روند تدریجی شناخت ماهیت و قابلیت های بالقوه آبهیای
بین المللی برای مصارف گوناگون و خساراتی که آب می توانید
ایجاد نماید ،با اهمیت نمایان شده است .در نتیجیه ،بیر اسیا
مبانی گفته شده ،تغییرات ایجاد شده در تعریف حقوقی از یک

باشد و باعث جدا کردن دو یا چند دولت و یا از آنها عبیور میی
کند» دانسته است .در بند  ٦ماده  ۱٠این کنوانسیون ذکر شیده
که یک دولت ساحلی می تواند به طور استثنایی بر مسییر قابیل
کشتیرانی تا یر بگذارداگر بتواند ا بات کند که صنعت کشتیرانی

آبراه بین المللی را می توان در دو بریش نارییات ییا دکتیرین

آن توسعه نیافته است و این که بتواند منفعت باالتر آن را نسبت

کالسیک و مدرن بررسی نمود .که در ذیل به آنها پرداخته میی

به صنعت کشتیرانی ا بات نماید.نتیجه حاصل شده این است که

شود.
 -1-1-1رویكرر کالسيك از مفهوم آبراهه بين الملل
بر مبنای ناریات کالسیک ،در صورتی رودخانه ای ،بین المللیی
تلقی می شیود کیه قابلییت کشیتیرانی در برشیی از آن وجیود

از کنوانسیون بارسلون ،مفهوم سنتی کشتیرانی بیا ییک مفهیوم
جدید از "عملکرد اصلی اقتصادی" تکمیل شد (.)٧
از بعد از کنوانسیون بارسلون  ۱۹٢۹بود که تعریف سنتی آبیراه
بین المللی جای خود را به تعاریف دیگری داد.

داشته باشد که این برش برای دو یا چند کشور واجید منفعیت

 -٢-1-1رویكرر مدرن از مفهوم آبراهه بين الملل

باشد .و در واقع ،از نقطیه نایر حقیوق بیین الملیل ،در صیورتی

تعاریف مرتلفی که بعد از کنوانسیون بارسلون  ۱۹٢۹ارائه شید

رودخانه ای بین المللی تلقی می شود که تمامیت اختیارات یا

در بر گیرنده واحد زمین شناسی به عنوان حوضه بود .حوضه نه

صالحیت هر یک از کشور های همجوار بر آن خاتمه می یابید و

فقط یک مفهوم فیزیکی بلکه قبل آن ییک مفهیوم اقتصیادی و

معموال ،منحصرا برش قابل کشتیرانی رودخانه کیه در قلمیرو

اجتماعی است .ناریه حوضه رودخانه فراتر از کشیتیرانی سیاده

یا حوزه صالحیت هر کشور واقع است ،به کشور مورد نار تعل
دارد (.)٦

است بلکه امکان درک تمام استفاده های ممکن از رودخانه بین
المللی را می دهد .که این ناریه زمینه ساز یک رویکیرد میدرن

از لحاظ تاریری ،میاده  ۱٠۸قیوانین نهیایی کنگیره ویین سیال

از مفهوم آبراه بین المللی بود.

 ،۱۸۱5را می توان اولین مبنیای رویکیرد کالسییک حقیوقی از

دکترین و رویه دول در این دوره ،بین سیه نیوع حوضیه ،تمیایز

مفهوم آبراهه بین المللی در نار گرفت .در ایین میاده بیه آبیراه
های قابل کشتیرانی ،اعم از آبراه های هم مرز یا متوالی  ،آبراهه

قائل شد.نرست ،مفهوم حوضه آبریز رودخانه که اشاره به واحید
هیدروگرافی دارد که شامل یک رودخانه و سر شیاخه هیای آن

های مشترک میان چنید کشیور همجیوار ،احاطیه شیده بودنید

می شود .سپس ،مفهوم حوضه بین المللی زه کشی آب کیه بیه

(دریاچه های مرزی یا بین المللی)اشاره دارد.

عنوان یک منطقه که دو یا چند دولت را تحت پوشش قرار میی

عبارت « رودخانه هیایی کیه بیین المللیی اعیالم شیده انید» در

دهد .جائیکه در آن آبها تغذیه شده و به یک خروجی می ریزند.

معاهدات صلح ورسای بعد از جنگ جهانی اول  ۱۹۱۹بکار رفته

این مفهوم که گسترده تر از مفاهیم پیشین خود بود ،کل شبکه

شده است.این عبارت به معنای این بود که آبراه های ملی را که
از قلمرو کشورهای شکست خورده در جنگ عبیور میی کردنید،

مسیرهای اصلی رودخانه ،شاخابه هیا و دریاچیه هیا و آب هیای
زیرزمینییی را در بییر مییی گرفییت .و در آخییر ،مفهییوم حوضییه
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هیدروگرافیک یا سیستم آبراه بین المللی .این مفهوم کیه بیرای

حاکمیت ارضی که شناخته و حفاظت شده توسط حقیوق بیین

اولین بار در قطعنامه سالزبورگ  ۱۹٦۱ظاهر شد ،شامل هیم زه

المللی می باشد.

کش های اصلی و هم زه کش های فرعی حوضه آبریز  ،دریاچیه
ها ،کانال ها ،یرچال های طبیعی و آب های زیرزمینی ،به دلیل

 -1-٢-1نظریه حاکميت سرزميه مطلق

ارتباط فیزیکی آنها .بنابراین استفاده از آب در یک نقطه از ایین

این ناریه که به دکترین هارمون نیز معروف است عمیال نقشیی

مجموعه می تواند بر روی آب محیل دیگیری از ایین مجموعیه

در حمایت از دولت باالدست آبراهه بین المللی بازی می کند .به

تا یر بگذارد .بر این اسا  ،خصیلت بیین المللیی آبیراه در ایین

موجب این ناریه آن قسمت از رودخانه های بین المللی کیه در

تعریف به طور نسبی مشرص شده نه به طور مطل .

سرزمین هر کشور جرییان دارد جیزآ آبهیای داخلیی آن کشیور

این تعریف موجب بیروز پیچییدگی هیا و تردییدهایی در مییان

درنارگرفته شده و هر کشور میتواند از این منبیع آبیی بیه هیر

برخی دول شده است.به همیین دلییل ،وظیفیه بررسیی مسیاله

صورتی که ضروری می داند بدون درنار گیرفتن پیامیدهای آن

مذکور به کمیسیون حقیوق بیین الملیل سیازمان ملیل واگیذار

استفاده نماید.به دلیل منافعی که این دکترین بیرای کشیورهای

گردیدکه بر همین اسا  ،عنوان « آبراهیه هیای بیین المللیی»

باالدست رودخانه های مشترک وجیود دارد ،بیدیهی اسیت کیه

برای رودخانه ها ،دریاچه ها ،یرچالها و آب هیای زییر زمینیی

کشورهای باالدست در تنشها و اختالفیات آبیی بیه ایین اصیل

بییین المللییی در ناییر گرفتییه شیید .در نهایییت ،اییین مفهییوم در

استناد مینمایند .از آن جایی که این دکترین برخالف عدالت و

کنوانسیون بهره برداری های غیر کشیتیرانی از آبراههیای بیین

انصاف بوده ،توسط بسیار کمی از حقوقدانان حمایت شده است.

المللی  ،۱۹۹٧توسط کمیسیون حقوق بین الملل بیه کیار بیرده

همچنین این ناریه دیگر نه در رویه های بین المللی بکار بیرده

شد .عبارت مذکور به معنای « شبکه ای از آب هیای سیطحی و

شده و نه توسط رویه های قضایی تایید شده است .عالوه بر این،

زیر زمینی است که به واسطه ارتبیاط فیزیکیی خیود ،مجموعیه

این ناریه توسط چند تصمیم حقوقی و ییا داوری بیین المللیی

واحدی را تشکیل می دهند و معموالن بیه ییک پایانیه مشیترک

موردانتقاد قرار گرفته است .چنانچه هم در احکام داوری صادره

منتهی می شوند .بنابراین به طور کلیی آبیراههیای بیینالمللیی

در رابطه با قضیه دریاچه لنوکس و قضیه تریل اسملتر و هیم در

شامل آبهای سطحی (رودخانهها ،دریاچهها ،شاخههای رود) و

حکم صادره از دیوان بیین المللیی دادگسیتری در میورد کانیال

آبهای زیرزمینی که دارای ارتباط فیزیکی هسیتند و مشیترک

کورفور این موضوع به وضوح دیده شده اسیت.این نارییه « بیا

میان دو یا چند کشور می باشند (.)۸

نیازهای مدرن که دارای وابستگی متقابل هستند و همکاریهیای

 -٢-1نظریه های حقوق رر زميهه بهره بیرراری آبهیای
شيرین مشترك
برای ایجاد یک چارچوب مفهومی تجزیه و تحلیل قیوانین بیین
المللی مرتبط با استفاده از آبراههیای بیین المللی،چهیار نارییه
متناقض موجود می باشد .که این ناریه های ارائه شده ،مربیوط
به حقوق دولتهای ساحلی یک آبراهه بین المللی به مناور بهره
ب رداری آبهای شیرین مشترک بین آنها می باشیند .هیر ییک از
این ناریه ها سعی بر امتزاج دادن یک جایگیاه وییژه در زمینیه
استفاده آبراهه بین المللی توسط دولتهیای سیاحلی بیا مفهیوم

بین دولتها در جهان معاصر که بیه خیاطر کمبیود آب و شیدت
مشکالت زیست محیطی می باشد ،ناسازگار است ».
 -٢-٢-1نظریه تماميت مطلق سرزميه
براسا

این اصل ،کشورهای ساحلی رودخانیههیا نمیی تواننید

تغییرات جدی را در وضع طبیعی کشور خود ایجاد نماینید .بیه
ط وری که سبب تغییرات و ا رات منفی مهمی در سایر کشیورها
گردد ،زیرا این تغییرات بر تمامیت ارضی کشورهای پایین دست
ا ر خواهد گذاشت .و در واقع در چارچوب این ناریه کشورهای
پایین دست ح تقاضای یک جریان طبیعی آب از لحاظ سرعت
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و کیفیت رااز کشورهای باال دست دارا می باشیند.این اصیل ،در

منافع دولت ،که پاسرگوی نیازها و استفاده هر یک ازآنهاسیت،

تضاد کامل با اصل دکترین هارمون است .چراکه نیازمند توافی

می باشد.

قبلی کشورهای پایین دست برای هر گونه تغییر در رژیم آبراهه

به دالیل انعطاف پذیری ،مفهیوم "معقیول و منصیفانه" مسیلما

بین المللی می باشد .اگرچه این اصل مانند دکترین هارمون بیر

مبهم است و نمی توان آنرا تعییین کیرد مگیر در هیر میورد بیا

پایه اصل حاکمیت استوار است اما همچنین بنار می رسد کیه

احتساب تمام عوامیل مرتبط.پیچییدگی در رونید ایجیاد تعیادل

بر پایه اصل برابری دولتها نیز استوار باشد .بنابراین می توان آن

منافع فعلی و آینده ،همراه با عدم قطعیت در اجرایی کردن این

را سازگار تر با اصل تساوی حاکمیت مندرج در میاده  ،٢بنید ۱

اصل به دلیل عدم توسعه حقوقی ،بدان معنی است کیه حقیوق

منشور سازمان ملل متحد در نار گرفته .همچنین می توان این

آبراهای بین المللی ابهاماتی در زمینه پذیرش این اصل در عمل

تئوری به نوعی بیشتر مطاب با دیگر اصول حقوق بین الملل که

بر جای گذاشته است.

مربوط به استفاده و با تعهد عام کشورها در این زمینه دانست.

با این حال ،ناریه تمامیت محدود سرزمینی در حیطیه حقیوق

بااین وجود ،اصل تمامیت سرزمینی مطل ناعادالنه میی باشید.
زیرا دولت پایین دست مدعی ح جریان کیاملی از آب اسیت،
بدون استرداد تعهدی و یک ح وتو که باعیث فلیج شیدن هیر
توسعه هیدرولیکی در باالدست می شود .عالوه بر این ،این عمل
نامعقول و بی معنی خواهد بیود " در شیرایطی کیه اگیر دولیت
پایین دست استفاده بهینه ای از آب را نداشته باشد ،چون ایین
عمل مسلما منجر به اتالف این نوع از منابع است.)۹( ".

بین الملل کامال پذیرفتیه شیده اسیت از جملیه در رای دییوان
دائمی دادگستری در سال  ۱۹٢۹پیرامون صیالحیت سیرزمینی
کمیسیون ادر تایید نمود که « دول از حی قیانونی و مشیترکی
نسبت به منابع موجود در رودخانه های مشیترک بیر خوردارنید
که فقط محدود به ح عبور نمی گردد ،اساسیی تیرین ویژگیی
ح مذکور اجتماع منافع کلیه طرفین نسبت به بهره بیرداری از
رودخانه ادر] و ممنوعیت امتیاز تبعیض آمییز هیر ییک از دول
همجوار در مقایسه با دیگران است» (.)۱٠

 -٣-٢-1نظریه حاکميت و یا تماميت محدور سرزميه

همچنین اصل مشابهی در رای دیوان دادگستری پیرامون قضیه

ناریات حاکمیت و تمامیت مطل سرزمینی ،در عمل ،غیر قابل

رودخانه میوز ( بین بلژیک و هلنید) و در رای هییات داوری در

اعمال هستند و ممکن است منجر بیه میذاکرات طیوالنی مییان

قضیه دلتای رودخانه هلمند اعالم گردید ( )۱۱و در نهاییت ،در

کلیه دول همجوار آبراههای بین المللی اعم از باالدست و پایین

رای صادره در خصوص اختالف میان فرانسه و اسپانیا در رابطیه

دست شوند .بر خالف آن ،نارییه تمامییت محیدود سیرزمینی،

با بهره برداری از آب های دریاچه النوکس در سیال  ،۱۹5٧بیر

مبتنی بر این فرض است که هر کشور سیاحلی حی اسیتفاده و

اصل مهم حمایت از منافع کلیه دول همجوار تاکید شد.

بهره برداری از رودخانه های بین المللی جاری در کشور خودش
را دارد ،به شرطی که این استفاده سبب وارد آمدن خسیارت بیر
قلمروی سرزمینی دولتها و کشیورهای دیگیر نگیردد .در ایین
مورد ،حاکمیت بر منابع مشترک آب ،نسیبی و مشیروط اسیت.
کلیییه دول همجییوار نسییبت بییه بهییره بییرداری از آب آبراههییای
مشترک از تکالیف و حقوق متقابلی بر خورد هستند.
این اصل بر اسا

این ایده استوار است کیه رودخانیه هیا بیین

المللی منابع مشترکی هستند کیه توسیط آنهیا ییک «اجتمیاع
منافع مشترک» بین تمام دول ساحلی شکل میی گییرد .وجیود
یک اجتماع منافع مشترک نیازمند تعادل "معقول و منصیفانه"

 -4-٢-1تئوری مهابع مشترك یا مدیریت مشترك
برای تیرویج تعیادل "معقیول و منصیفانه" منیافع دولیت ،روش
چهارم مدیریت منابع آب شیرین بین المللی ایجاد گردید،به نام
تئوری منابع مشترک یا مدیریت مشترک .این نه تنها به عنیوان
یک رویکیرد جدیید و متفیاوت در میدیریت منیابع آب در نایر
گرفته شد ،بلکیه بیه عنیوان وسییله بیرای احییاآ مجیدد اصیل
حاکمیییت و یییا تمامیییت محییدود سییرزمینی گردییید.و تکلیییف
صریحی بر مشارکت فعاالنه در توسعه و بهره برداری منطقیی از
منابع مشترک آب مقرر کرده است.
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شيرازیان و همكار

این ناریه بر این اصل استوار است که کلیه کشیورهای سیاحلی

بین المللی به انجام داده است .کیه ایین تالشیها بیه دو صیورت

یییک آبراهییه بییین المللییی ،نسییبت بییه آن رودخانییه دارای حی

قواعد و مقررات الزام آور و غیر الزام آور متبلور شیده اسیت .بیه

حاکمیت مشترک هستند و یک رودخانه بین المللی بیه عنیوان

مناور احراز وضعیت حقوقی مسیائل خیاص ناشیی از میدیریت

یک واحد اقتصادی ،محسوب می گردد که منابع آن متعلی بیه

آبراهه های بین الملل ،الزم است ا ین قواعد که وضعیت حقوقی

تمام کشورهای ساحلی است .همراه با ایجاد یک مکانیسم بیین

مذکور بر آن مبتنی می باشد ،شناخته و بررسی گردد.

المللی بیرای تیدوین و اجیرای کیردن سیاسیت هیای مشیترک

کنوانسیون هلسینکی راجع به حفاظیت و اسیتفاده از آبراههیای

مدیریتی ،حفاظتی و توسعه حوضه آبریز.این میدیریت مشیترک

فرامرزی و دریاچه های بین المللی یکیی از اولیین تیالشهیای

که می تواند توسط یک معاهده ایجیاد گیردد میی توانید باعیث

جامعه بین المللی در جهت تدوین حقیوق اسیتفاده هیای غییر

تقویت وضعیت هنجاری حقوق بین الملل عرفیی و ییا عمیومی،

کشتیرانی از آبراههای بین المللی اما در سطح منطقه ای اسیت

قوانین مرتلف در بر دارنده تعهد به همکاری شود.انعقاد چنیین

که به همت کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد بیرای اروپیا

معاهده ای نیازمند یک تواف داوطلبانه کشیورهای سیاحلی در

در سال  ۱۹۹٢با هدف حفظ کمیت ،کیفیت و استفاده پایدار از

این زمینهمی باشد .عدم وجود این مییل کیه ممکین اسیت بیه

منابع آب فرامرزی از طری همکاری برگزار شد .این کنوانسیون

دالیل مرتلفی در هر حوزه آبریز باشد .ماننید محیدودیت هیای

شامل یکسری اسناد بینالملل الزامآور بیرای تشیوی مشیارکت

قانونی ،علل سیاسی و اقتصادی که عیدم قطعییت در توسیعه و

فرامرزی و کمک به حیل مشیکالت فرامیرزی اسیت ( .)۱3ایین

اجرایی کردن این اصل را به همراه خواهد داشت.

کنوانسیون شامل پیشنهاد اقداماتی برای همه شرکتکننیدههیا

بنابر این اصل مدیریت مشترک ،بیشتر ییک رویکیرد میدیریتی

مانند پایش شرایط آبهای فرامرزی (ماده  ،)4ارائه شروط الزم،

مشکالت و مسائل آب است تا یک اصیل هنجیاری حقیوق بیین

تنها برای کشورهای سیاحلی (بریش دوم) ،ماننید همکیاری از

المللی.این اصل مورد تایید جامعه بین الملل و توسط سازمانهای

طری تواف نامهها (میاده  )۹و ییک سلسیله مقیررات نهیادی و

تدوین کننده حقوق بین الملیل در ایین زمیتیه ماننید موسسیه

سازمانی دائم برای حفاظت مستمر از محیط زیست دریاچه ها و

حقوق بین الملل و کمیسیون حقوق بین الملل .بیه طیوری کیه

رودهای فرامرزی در برش سوم است .این متن حقوقی همچنان

کمیسیون حقوق بین الملل در زمان تدوین کنوانسیون سیازمان

بر اصل « استفاده منطقی و منصیفانه » از آبراههیای فرامیرزی

ملل متحد مربوط به حقوق بهره برداری های غیر کشیتیرانی از

تأکید می کند.

آبراههای بین المللی سال ،۱۹۹٧فعاالنه دول ساحلی آبراههیای

کنوانسیون مربوط به حقوق بهره برداری های غیر کشیتیرانی از

بین المللی را تشوی به انجام "مشارکت منصفانه" (ماده  ،5بند

آبراههای بین المللی نیوییورک  ۱۹۹٧کیه آخیرین و مهمتیرین

 )٢که ارتباط نزدیکی بیا اجیرای اصیل اسیتفاده منصیفانه دارد،

سند بین المللی در این زمینیه اسیت .در سیال  ،۱۹٧٠مجمیع

کرده است .که برای اجرایی کردن آن ماده  ٢4این کنوانسییون

عمومی سازمان ملل مطالعه بر روی قانون مصارف غیرکشتیرانی

ماهییت و محیدوده نقیش بیالقوه ای کیه توسیط مکانیسییمهای

از آبراههای بینالمللی را به کمیسیون حقوق بینالملل پیشنهاد

مشترک بازی می شود را نشان می دهید .در ادامیه بیه توضییح

داد .اگرچه که ایین کنوانسییون بیه طیور گسیترده وابسیته بیه

بیشتر این اصل پرداخته خواهد شد (.)۱٢

مطالعات انجمن حقوق بین الملل به وییژه قیوانین هلسیینکی و

 -٣-1قواعد و مقررات حاکم بر بهره برراری هیای غيیر
کشتيران از آبراههای بين الملل
طی سالیان متمادی جامعیه بیین الملیل تالشیهای بسییاری در
جهت توسعه حقوق بهره برداری های غیر کشتیرانی از آبراههای

همچنین تا حدودی وابسته به مطالعیات موسسیه حقیوق بیین
الملل است .کنوانسیون قانون مصارف غیر کشتیرانی از آبراههای
بین المللی سازمان ملل  ۱۹۹٧اولین سند قانونی جهیانی الیزام
آور در ارتباط با استفاده و دیگر فعالیتهای مربوط به آبراههیای

حقوق بهره برداری غیركشتیراني از آبراههای بین المللي...
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بین المللی است .این سند به دلیل تدوین اصول و قواعید عرفیی

کارخانه هیای خمییر کاغیذ مجیاور رودخانیه اروگوئیه ( Pulp

حقوق آبراههای بینالمللی در هفت برش ،سی و هفیت میاده و

)Millsکه میان آرژانتین و اروگوئه بود اشاره کرد ( .)۱٦دییوان

یک الحاقیه حائز اهمیت اسیت ( .)4ایین کنوانسییون بیا هیدف

اعالم کردکه " یک تعادل باید بین حقوق و نیازهای طیرفین در

اطمینان یافتن از نوع بهرهبرداری ،توسعه ،حفاظیت ،میدیریت و

مورد استفاده از این رودخانه برای اهداف اقتصیادی و تجیاری و

نگهداری از آبراههای بینالمللی و تشوی بهیرهبیرداری پاییدار و

تعهد به حفاظت آن از هر آسیب زیست محیطی که می تواند از

بهینه در جهت نگهداری از منابع آبی برای نسیلهیای حاضیر و

چنین فعالیت منتج شود ،ایجاد شود".

آینده ایجاد شده است .مشابه با قوانین هلسیینکی ،کنوانسییون

ماده  ۱٢این کنوانسیون نیویورک نیز به اصل اطالع رسانی قبلی

اصول همکاری و مذاکره با قصد واقعی جهت تحصیل به تواف و

میپردازد .بر اسا

این اصیل اگیر دولتیی برواهید طیرحهیای

استفاده منصیفانه و معقوالنیه از منیابع آبیی بیینالمللیی را بیه

جدیدی را در رودخانه به اجرا بگذارد و یا تغییراتی در آن ایجاد

رسمیت شناخته است .ماده  5کنوانسیون کشورها را به استفاده

نماید ،باید قبالن با سیایر دولیتهیای سیاحلی مذاکیده نمیوده و

منصفانه و معقوالنه از منابع آبی مشترک متعهد می نماید (.)۱4

موافقت آنها را جلب نماید .مواد  ٢٠تا  ٢٦این معاهده نییز بیه

معیارها و شاخصهای استفاده معقوالنه از منابع آبی مشترک در

اصل حفاظت ،نگهداری و مدیریت معیروف هسیتند و بیه الیزام

ماده  ٦این معاهده تشریح گردیده است و اظهار دارد کیه وزنیی

حفاظت از محیط زیست توسط کشورهای ذیمدخل در رودخانه

که باید به هر یک از این فاکتورها داده شیود از طریی اهمییت

میپردازد.

مقایسه آن با دیگر فاکتورها مشرص میشود ( .)۱٢ماده  ٧ایین
کنوانسیون نیز اشاره به قاعده عدم ایجیاد خسیارت چشیمگیر و
دیرپا به دیگر دول دارد .در عمل ،بر سر تواف بر ارجحیت ماده
 5یعنی اصل استفاده منصفانه و معقوالنه و ماده  ٧یعنیی اصیل
عدم ایجاد خسارت اختالف ایجاد شده است  .در واقع کشورهای
پایین دست ساحلی تمایل به پذیرش اصیل عیدم ایجیاد ضیررو
زیییان جهییت محافاییت خییود از ا ییرات هرگونییه فعالیییتهییای
کشورهای باالدستی دارند ،در حیالی کیه کشیورهای باالدسیت
سیاحلی تمایییل بیشیتر بییه پیذیرش اصییل اسیتفاده منصییفانه و
معقوالنه برای ایجاد سهم بیشتر جهت بهرهبرداری از منایع آبی
دارند .با این حال ،بسیاری از رویههای قضایی به این اصل اشاره
کرده اند .دیوان بین المللی دادگستری در حکم خود بیه تیاری
 ٢5سپتامبر  ۱۹۹٧مربیوط بیه قضییه گابسییکوو -ناگیمیارو
( )Nagymaros Gabcikovoیییا پییروژه انحییراف یکجانبییه
رودخانه توسط چکسلواکی (اسلواکی) ،با توجه به اصل اسیتفاده
منصفانه و معقول ،بااذعان عمل غیر قیانونی اسیلواکی از آن بیه
عنوان " کنتیرل ییک جانبیه ییک منبیع مشیترک و در نتیجیه
محرومیییت مجارسییتان از حی خییود از یییک سییهم منصییفانه و
معقوالنه از منابع طبیعی دانوب دانسته اسیت" ( .)۱5همچنیین
دیوان بدین اصل در حکیم خیود در سیال  ٢٠۱٠در اختالفیات

 -٢جایگاه توسعه پایدار رر حقوق آبراه های بين الملل
توسعه پایدار که به مناور اسیتفاده پاییدار کشیورها از منیابع
طبیعی ایجاد شد مسئولیت بین المللی کشورها را در این زمینه
به همراه خود آورد ( .)۱٧سه عنصر مهم اجتماعی ،اقتصیادی و
محیط زیست فاکتورهای مهمیی تحیت مفهیوم توسیعه پاییدار
هستند که میتوانند حفاظت و مدیریت بهتیر منیابع طبیعیی را
تسهیل کنند.
بنابراین این مفهوم نقش مهمی را در توسعه رژیم حقوقی بین-
المللی برای حفاظت از منابع طبیعی از جمله آبیراههیای بیین-
المللی ایفا میکند .با ایجاد و توسعه این مفهوم طیف وسیعی از
قوانین الزام آور و غیرالزام آور با مشیارکت سیازمان هیای بیین
الملل مطرح شد.که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
 -1-٢مفهوم حقوق توسعه پایدار
توسعه پایدار ،مهمترین و بهترین مفهوم اقتصادی -اجتمیاعی و
سیاسییی اسییت کییه بییه دنبییال بازتییاب درک چگییونگی ارتبییاط
مالحاات محیط زیستی ،اقتصادی و اجتماعی است .شکلگیری
مفهوم توسعه پایدار برخاسته از آگیاهی از حفیظ تعیادل مییان
نیازهای انسانی و محیط طبیعی وابسته بیه آن از سیوی انسیان
است .هسته مفهوم توسعه پایدار ،درک این حقیقیت اسیت کیه
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مسائل محیط زیستی نباید جدا از دیگر مسیائل و نگرانییهیای

استکهلم ،نشست سران زمین ،برگزار و بیانیه ریو تحیت عنیوان

فرضییه ای

محیط زیست و توسعه و دستور کیار  ،٢۱برنامیه عمیل جهیانی

است که نه تنها ارتباطات متقابل میان محیط زیسیت و توسیعه

برای توسعه پایدار ،ارائه شید .در ایین نشسیت تاکیید وییژه بیر

وجود دارد ،بلکه این مسائل به خودی خیود ،از لحیاظ دالییل و

مسائل توسعه و محیط زیست مشهود بود .در اصل سیوم بیانییه

دینامیزمشان تفکیکناپذیر هستند .بنابراین مفهوم توسعه پایدار

ریو اعالم گردیده که ح توسعه باید « به نحوی اعمال شود که

مجموعه ای از عناصر اجتماعی ،اقتصادی و محیط زیستی است.

بطور مساوی نیازهای نسل کنونی و نسلهای آینده را در زمینیه

چارچوب ناری ایجاد مفهوم توسعه پایدار از طری یک سیری

توسع و حفظ محیط زیست برآورده سازد».در واقع ایین تعرییف

کنفرانسهای بینالمللی و ابتکار عمل بیین سیالهیای  ۱۹٧٢و

نیز تاکیدی دارد بر اصل عدالت بین نسلی و عدالت درون نسلی

 ۱۹۹٢شکل گرفته است .کنوانسیونهای بیینالمللیی متعیددی

که یکی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست می باشد .بعید

وجود دارد که بر اهمیت توسعه پایدار تاکید میکننید.کنفرانس

از این کنفرانس نیز تعدادی کنفرانس بینالمللی مهم در زمینیه

سازمان ملل درباره انسان و محیط زیست که در سال  ۱۹٧٢در

توسعه پایدار از جملیه نشسیت سیران زمیین  5در نیوییورک،

مهم بیینالمللیی بیود کیه در

نشست جهانی توسعه پایدار در سیال  ٢٠٠٢در ژوهانسیبورگ و

جهانی ،در آن بحث و تبادل نار شد.

کنفرانس ریو  ٢٠۱٢ ،٢٠برگزار شد .برگزاری این کنفرانسیها

در سال  ۱۹۸3سازمان ملل ،کمیسیون جهانی محیط زیسیت و

همواره برای تحلیل و ارزیابی دستاوردهای کنفرانس ریو و ارائیه

توسعه را به مدیریت نرست وزیر نروژی ،گرو هارلم برانت لنید،

چشم انداز آتی برنامههایی بیرای اجراییی کیردن بهتیر توسیعه

تشکیل داد .مفهوم توسعه پایدار در گزارش منتشر شده توسیط

پایدار صورت گرفت.

جهانی در نار گرفته شود .توسعه پایدار بیر اسیا

استکهلم برگزارشد ،اولین اجال
زمینه پایداری در مقیا

کمیسیون جهیانی محییط زیسیت و توسیعه ( )WCEDتحیت
عنوان آینده مشترک ما در سال  ۱۹۸٧به عمومییت درآمید .در
این گزارش توسعه پایدار اینگونه تعرییف شید؛ توسیعه پاییدار،
عبارت است از برآوردن نیازهیای نسیل حاضیر بیدون بیه خطیر
انداختن قابلیتهای نسلهای آینده به گونهای که نیازهای نسل
کنونی نیز به مراطره نیفتد .آنچه در این تعریف به عنوان اسا
توسعه پایدار معرفی شده «،توسعه اقتصیادی تیوام بیا تامیل در
استانداردهای زیست محیطی و رعایت آن ها با در نایر گیرفتن
ح نسلهای آینده در بر خورداری از مواهب طبیعی برای تامین
نیازهای شان در آینده است» .پس ضرورت توجیه بیه نسیلهای
حاضر و احتیاجات نسلهای آتی توامیان یکیی از اصیول توسیعه
پایدار می باشد .در نتیجه نمیی تیوان تنهیا ضیرورت توجیه بیه
نیازهای نسل آتی را توجهی برای عدم توجه بیه خواسیته هیای
معقول و متناسب نسل حاضر دانست.
بنابراین گزارش برانت لند زمینه ای را برای نشست سیران رییو
در سال  ۱۹۹٢فراهم کرد و اساسی برای نهادینه سازی جهیانی
توسعه پایدار مهیا کرد .به یادبود بیسیتمین سیالگرد کنفیرانس

 -1-1-٢مبان توسعه پایدار از مهظر حقوق
ذات گسترده تعریف توسعه پایدار باعث نیاز به شناسایی مولفه-
های توسعه پایدار تا یرگذار بر حقوق،میشود .بهتیرین دییدگاه
برای شناسایی مبانی مفهوم توسعه پایدار بر اسا

بیانیه محیط

زیست و توسعه  ۱۹۹٢ریو است .با توجه بیه ایین بیانییه هفیت
مولفه مهم برای توسعه پایدار قابل برداشت است (.)۱۸
الف  -بکپارچگی حفاظت از محیط زیست و توسعه اقتصادی
ب  -ح بر توسعه
ج  -بهرهبرداری پایدار و حفاظت از منابع طبیعی
د  -عدالت بین نسلی
و  -عدالت درون نسلی
ه -اصل پرداخت توسط آلوده ساز
ی -عناصر اجرایی جهت دسترسی به توسعه پاییدار (دسترسیی
به اطالعات محیط زیستی ،مشارکت عمیومی و عیدالت محییط
زیستی).
اصل الف نیاز به برقراری تعادل میان مسائل زیسیت محیطیی و
مربوط به توسعه را منعکس می کند؛ زیرا شرایط فعلیی محییط

حقوق بهره برداری غیركشتیراني از آبراههای بین المللي...
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زیست جهانی ابیت کیرده اسیت کیه در نایر گیرفتن یکیی از

کند .بنابراین عناصر شاخص توسعه پایدار منابع آب را به صورت

نیازهای زیست محیطی یا اقتصادی-اجتماعی به تنهیایی نتیایج

زیر میتواند شناسایی شود:

طوالنی مدتی را به همراه نرواهد نداشت .اصل ب یکی از اصول

- ۱ح استفاده از آب

زیست محیطی نسبتاَ چالش برانگیز حقوق بینالملل میی باشید

 -٢حفاظت ،جلوگیری از ترریب منابع آبی

که از تأییید جهیانی برخیوردار نیسیت .در کشیورهای در حیال

 -3حفاظت و نگهداری از جریان آب

توسعه یک اصل بسیار مهم محسوب می شیود و بیر ایین مهیم

 -4دیدگاه اکوسیستم مبنا

داللت دارد که حفاظت از محیط زیست لزوماَ به معنیای چشیم

 -5عناصر اجرایی جهت دسترسی به توسعه پایدار آب

پوشی از ضرورت توسعه اقتصادی نیست.

حقوق آبراههای بینالمللی تنها بیا هیدف حیل مشیکالت مییان

اصل ج داللت بر این دارد که نگهداری منابع طبیعی مستلزم آن

کشورهای ساحلی ایجاد نشده است بلکه بایید دییدگاه خیود را

است که اطمینان حاصل شود که این منابع در آینده نیز وجیود

فراتر از حل اختالفات برسراختصاص آب یا جلوگیری از آلودگی

خواهند داشت ،بنابراین استفاده از ایین منیابع نبایید بیشیتر از

آب قرار دهد .اینجاست که مفهوم توسعه پایدار نقش فعال خود

ظرفیت و جذب آلودگی انها برای بازسازی باشید .عیدالت بیین

را به عنوان مبنای منطقی برای گسترش حوزه حقوق آبراههیای

نسلی مفهوم مشارکت میان نسلها را تأیید میکند .بنیابر ایین،

بین المللی ایفیا میی کنید و در ایین مییان یکیی از اصیولی کیه

این مشارکت نیازمندآن است که نسل فعلیی ،اصیل د ،بایسیتی

بیشترین ارتباط را با توسعه پایدار در این حیوزه از حقیوق بیین

منابع را به گونهای به مصرف برسانند که کمیت و کیفیت آن در

الملل بیرای محقی شیدن مبیانی میذکور دارد ،اصیل اسیتفاده

زمان انتقال به نسل بعد کاهش نیافته باشد (.)۱۹

منصفانه و معقوالنه است (.)4

اصل ه در جست و جوی برقراری عدالت و برابری مییان نسیل
حاضییر اسییت و رفتییار متفییاوت کشییورهای در حییال توسییعه در
بسیاری از اسناد گویای اهمیت این اصل اسیت .اصیل پرداخیت
توسط آلوده ساز مقرر میدارد که مسئولیت جبران خسارت بیر

 -٣تعامل بين حقوق بهره برراری های غير کشیتيران از
آبراهه ای بين الملل و توسعه پایدار
حقوق بهره برداری های غیر کشتیرانی از آبراه های بین المللیی

عهده شرصی است که موجب آلودگی محیط زیست شده است.

از دو بعد به توسعه پایدار مرتبط می باشند :نرست ،تبلیور ایین

گرچه در ابعاد وسیعی پذیرفتهاند که این یکی از اصیول زیسیت

مفهوم در کنوانسیون های خاص این رشته از حقوق بین الملیل

محیطی است که از نار حقوقی الزامآور نمی باشد ،اما این اصل
در سطح داخلی در مباحث مالیاتی به خوبی گنجانده شده است

و بعد ویژگی های مشترک بین اصول حقیوقی حیاکم بیر بهیره
برداری از آبراه های بین المللی و مبانی توسعه پایدار .

که نشان دهنده عملیاتی سازی و اجیرای ایین اصیل مییباشید
( .)٢٠عناصر اجرایی توسیعه پاییدار شیامل حی دسترسیی بیه

 -1-٣مفهییوم توسییعه پایییدار رر رو کهوانسییيون آبییراه

اطالعات ،الزامات ناارت و ارزیابی زیست محیطیی و مشیارکت

هلسيهك و کهوانسيون آبراه نيویورك

عمومی است .این اقدامات در در نهادینه سازی تکلییف اساسیی

در حقییوق آبییراههییای بییینالمللییی ،دو معاهییده اصییلی یعنییی

مرتبط با پایدارسازی کمییت و کیفییت منیابع طبیعیی جهیانی

کنوانسیون آبراه سیازمان ملیل و کنوانسییون آبیراه کمیسییون

دارای اهمیت میباشند.

اقتصادی اروپا هر دو به مفهوم توسیعه پاییدار اشیاره کیردهانید.

با در نار گرفتن مبانی ذکر شده ،توسعه پایدار در حقوق آبیراه-

برش سوم از بند  5ماده  ٢کنوانسیون هلسیینکی  ۱۹۹٢بییان

های بینالمللی میتواند به عنوان توسعه منابع آب با ییک روش

می دارد که اقدامات کشورها برای جلوگیری ،کنتیرل و کیاهش

خاص باشد که هم باعث حفظ ذخییره کیافی از آب بیا کیفییت

هر گونه ا رات فرامرزی باید با این اصل همراه باشید کیه منیابع

شود و هم اکوسیستم آبراه را برای مصارف نسلهای آینده حفظ

آبی به گونه ای مدیریت شوند تا نیازهای نسل حاضر ،بیدون بیه
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مراطره انداختن تواناییهای نسل آینده برای تامین نیازهایشان

خود ،کشورها را ملیزم مییکننید ،تیا از اسیتفاده از منیابع آبیی

برآورده شود .از سوی دیگر یکی از اهداف کنوانسیون آبراههیای

مشترک به صورت منصفانه و معقوالنه حمایت کنند و به دیکیر

نیویورک  ۱۹۹٧ترغیب به استفاده پایدار و بهینه از منابع بیرای

گشورها آسیب شدید وارد نکنند .ماده  5کنوانسییون نیوییورک

نسل حاضر و آینده است .بنابراین در اینجا مشرص میشود که

بیان میدارد که آبراههای بینالمللی باید با توجه به دسیتییابی

هر دو کنوانسیون به دنبال محق شدن جایگاه اصل عدالت بین

به بهرهبرداری پاییدار و بهینیه از منافعشیان توسیعه و اسیتفاده

نسلی و عدالت درون نسلی از مبانی اصیلی توسیعه پاییدار میی

شوند و منافع کشورهای ساحلی با توجه به حفاظت از آبیراههیا

باشند .برش اول بند  ٢میاده  ٢4کنوانسییون نیوییورک ۱۹۹٧

در نار گرفته شود .کلمه بهرهبرداری پایدار و بهینه در ماده باال

تنها ماده ای است که در بیان مدیریت ،به برنامیهرییزی توسیعه

میتواند هدفی باشید کیه از طریی اصیل اسیتفاده منصیفانه و

پایدار آبراههای بینالمللی اشاره میکند و به طور کامالن واضح از

معقوالنه قابل دستیابی است .فاکتورهای تعییین کننیده اصیل

اصطالح توسعه پایدار استفاده میکند .هر دو کنوانسییون آبیراه

استفاده منصفانه و معقوالنیه ویژگییهیای مشیترکی بیا عناصیر

هلسینکی و کنوانسیون آبراه نیویورک ،به مسائل محیط زیستی

توسییعه پایییدار دارد .اصییل اسییتفاده منصییفانه و معقوالنییه در

در پیشبینیهای خود توجه کردهاند .کنوانسییون نیوییورک بیا

چارچوب وسیعتری قراردارد که ملزم بیه در نایر گیرفتن همیه

توجه به پیشنهادات بیانیه ریو  ۱۹۹٢و دستور کار  ٢۱بیشیتر از

عناصر مفهوم توسعه پایدار است .به جرات مییتیوان گفیت کیه

کنوانسیون هلسینکی به مسائل توسعهای توجیه کیرده اسیت و

اصیل اسیتفاده منصیفانه و معقوالنییه قدرتمنیدترین ابیزار بییرای

نیازهای اقتصادی و و اجتمیاعی کشیورهای سیاحلی آبیراههیا و

اطمینانیابی از تحق عدالت بین نسلی با در نار گیرفتن همیه

جمعیت وابسته به آبراهها را در نار گرفته اسیت .پیس بیاز هیم

فاکتورها و شرایط استفاده از آبراههای بینالمللیی و هیمچنیین

مالحاه می شود مبانی توسعه پایدار از جمله ح بیر توسیعه و

فاکتورهای مربوط به حفاظت از محیط زیست و نیازهای توسعه

البته یکپارچگی حفاظت از محیط زیست و توسعه اقتصیادی در

اقتصادی و اجتماعی کشورهای درون آبراهها اسیت ( .)۱۸هیم-

زمینه آبراهها نیز در تناییم هیر دو کنوانسییون سیایه انداختیه

چنین با توجه به میاده  5کنوانسییون نیوییورک  ۱۹۹٧کیه بیه

است .مهمترین فرصت برای توسعه منیافع اقتصیادی همیراه بیا

استفاده منصفانه و معقوالنه اشاره میکند ،اظهار دارد که استفاده

حفظ محیط زیست آبراهها در اصل استفاده منصفانه و معقوالنه

مفید از منابع آبی تنها زمانی منصفانه اسیت کیه پاییدار باشید،

دیده می شود که یکی از اصول اساسی و پذیرفتیه شیده حقیوق

یعنی این اصل تنها برای حفظ کمیت و توزیع آب کاربرد نیدارد

بینالملل آبراهها است (.)۱۸

بلکه جهت حفظ کیفی آب نیز قابل کیابرد اسیت .بیا توجیه بیه
مفهوم استفاده منصفانه ،کشورهای ساحلی ملزم بیه اسیتفاده از

 -٢-٣ارتباط اصل استفاره مهصفانه و معقوالنه با توسیعه

آبهای مشترک به صورت برابر هستند .این مفهوم تنها برابیری

پایدار

میزان آب مورد اشتراک را در نایر مییگییرد .ایین دییدگاه در

در حقوق بین الملل آبراهها ،سازگاری میان مصیارف مرتلیف از

قضیه گابسیکوناگیمارو از سوی دادگاه بین المللیی دادگسیتری

دو اصل استفاده منصفانه و معقوالنه و قانون عیدم

تغییر کرد که در آن مفهوم استفاده منصفانه بیه دلییل نییاز بیه

ایجاد ضرر است ( .)٢۱از سوی دیگر ،اصول میذکور بیه عیالوه

دستیابی به توسعه پایدار در رودخانه دانوب بیا چیالش مواجیه

اصل حفاظت از محیط زیسیت آبیراههیا بیر شیکلگیری مفهیوم

شد .در این داوری ،دادگاه تاکید کرد که برای استفاده از منیابع

توسعه پایدار در حقوق بیین الملیل آبیراههیا تیا یر مییگیذارد.

آبی برای دالیل اقتصادی ،ا رات آن بر محیط زیسیت و ریسیک

کنوانسیون آبراههای بینالمللی سازمان ملیل در میواد  5تیا  ٧و

قابل انتاار برای نسلهای حاضر و آینده نیز در نار گرفته شود

همچنین کنوانسیون آب کمیسیون اقتصیادی اروپیا در میاده ٢

( .)4بنابراین کشورها نیز باید توازنی میان فاکتورهای مربوط به

آب ،بر اسا

حقوق بهره برداری غیركشتیراني از آبراههای بین المللي...
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استفاده منصفانه و معقوالنه از آبراهها جهت حفظ کمی و کیفی

آبراههای بین المللی بودند ،منبعث از مفهوم توسعه پایدار بیوده

آب برقرار کنند تا ح استفاده از آب و حفاظت از آب و جرییان

است .در این چارچوب ،تالش دولتها در وضع قواعید و مقیررات

آب از مبانی توسعه پایدار در حقوق آبراههای بینالمللیی حفیظ

الزام آور و غیر الزام آور از قبییل کنوانسییون حفاظیت و بهیره-

شود .اما با توجه به تمرکز اصلی کنوانسیون بیر مسیائل محییط

برداری از دریاچهها و آبراههای بیینالمللیی هلسیینکی  ۱۹۹٢و

زیستی ،کشورها نیز معموالن به همین فاکتورهای محیط زیسیتی

کنوانسیییون بییه حقییوق بهییره بییرداری هییای غیییر کشییتیرانی از

اکتفا میکنند.

آبراههای بین المللیی ،نیوییورک  ۱۹۹٧نشیان دهنیده اهمییت

از سوی دیگر ،قاعده عدم ایجاد خسیارت چشیمگیر و دیرپیا بیه

آبراههای بین المللی است .یکی از مهمترین اسناد بین المللیی

ذیگر دول در حقوق بین الملل آبراهها در ارتباط با اصل استفاده

که رابطه مستقیمی میان توسعه پایدار و آبراههای بیین المللیی

منصفانه و معقوالنه است و ابزار قانونی برای کشورها ایجاد می-

ایجاد کرد ،کنوانسیون نیویورک ۱۹۹٧است که کشورها را ملزم

کند که در زمان استفاده از آبراههیای بیینالمللیی در سیرزمین

به استفاده از آبراههای بینالمللی به صورت منصفانه و معقوالنیه

خود موجب ضرر و زیان به کشورهای دیگر نشوند .این قاعده از

کرده است .هدف از بیان این اصل ،دستیابی به استفاده پاییدار

فعالیتهایی که موجب ا رات فرامیرزی بیر کشیورهای سیاحلی

و بهینه از منابع است تیا همزمیان بیا بیرآورده شیدن نیازهیای

دیگر میشود ،جلوگیری میکند .بنابراین اصلی که میتوانید تیا

اساسی انسانها ،اکوسیستم آبراهها نیز حفظ شیود وایین منیابع

حییدودی در کییاهش هرگونییه ا ییرات فرامییرزی و ا ییرات شییدید

برای نسلهای آینیده نییز بیاقی بمانید ( .)٢3بنیابراین در ایین

نامطلوب که منجر به ترریب اکوسیستم آبراههای بیین المللیی

کنوانسیون به اصل اسیتفاده منصیفانه و معقوالنیه اشیاره شیده

میشود ،عمل کند ،اصیل اسیتفاده منصیفانه و معقوالنیه اسیت.

است ،زیرا بر اسا

مطالعات کارگروه سازمان ملیل بیرای تهییه

همان طور که در دکترین مربوط به بهرهبیرداری از منیابع آبیی

پییش نیویس کنوانسییون نیوییورک مشیرص شید کیه اعمییال

ذکر شد ،آنچه که به عنوان اصیل اساسیی پذیرفتیه شید ،اصیل

دکترین هارمون یا همان دکتیرین حاکمییت سیرزمینی مطلی

مدی ریت مشترک است که پایه ای برای شیکل گییری و اجیرای

نتیجهای جز اختالف میان کشیورها و ازبیین رفیتن آبیراههیای

اصل استفاده منصفانه و معقوالنه بود که ارتبیاط تنگیاتنگی بیا

مشترک ندارد ،اما این اصل ح تجاوز از حدود استفاده از آبراه-

قاعده الضرر و اصل همکیاری دارد .بیه بییان دیگیر بیرای بهیره

های بینالمللی را به کشیورهای سیاحلی نمییدهید .از ایین رو،

برداری منصفانه و معقوالنه از ییک آبیراه بیین المللیی نییاز بیه

مفهوم توسعه پایدار در زمینه حقوق آبراههای بینالمللی ،تجربه

همکاری دول ساحلی می باشد .که این نوع همکاری میی توانید

جدید در ادبیات حقوق بین الملل محیط زیست بیه شیمار میی

در زمینه های مرتلفی باشید :قانونگیذاری،اجرایی ،تحقیقیاتی و

آید .اگرچه توسعه پایدار آبراههای بینالمللی هیدف کنوانسییون

تکنیک.

نیویورک  ۱۹۹٧نبود ،اما اگر توسعه پایدار آبراههای بینالمللیی

در نتیجه ،سه اصل ذکر شده در باال ،هیر ییک ابیزاری هسیتند

قابل دستیابی باشد ،مکانیسیم جدییدی بیرای تحقی عناصیر

توسعه پایدار در آبراهها بینالمللی است.

توسعه پایدار از طری اعمال اصول حقوق آبراههای بیینالمللیی

برای تحق

بحث و نتيجه گيری
حقوق بهره برداری غیر کشتیرانی از آبراههای بین المللی یکیی
از موضوعات مهم حقوقی است که از مفهوم توسعه پایدار متیأ ر
بوده است .در واقع بسیاری از مقررات و معاهدات بین المللی که
درصدد تنایم روابط دولتها در خصوص نحیوه بهیره بیرداری از
منابع مشترک آبی ،بهویژه بهرهبرداری از منابع آبیی و حفاظیت

ایجاد میشود .البته باید اذعان داشت که برخی اعتقاد دارند که
اصل استفاده منصفانه و معقوالنه نمی تواند از همه مبانی توسعه
پایدار حمایت کند .توسعه پایدار مفهوم گسیترده ای اسیت کیه
فقط بر آبراههای بینالمللی تا یر نمیگذارد ،بلکه بر همه منیابع
آبی درون همه کشورها ا رگذار اسیت .بیرخالف اصیل اسیتفاده
منصفانه و معقوالنه ،توسعه پایدار اصلی نیست که تنها بر ا یرات
فرامرزی بر آبراههای بینالمللی تمرکز کند .توسعه آبراه میان دو
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کشور ممکن است منصیفانه باشید ،امیا اگیر مالحایات محییط
زیستی ،توسعه و یکپارچگی را در نار نگییرد ،لزومیان مییتوانید
مطاب با اصل توسعه پایدار نباشد .از سوی دیگر اصیل اسیتفاده
منصفانه و معقوالنه تا حدودی نمیتواند بیا ایجیاد برابیری بیین
نسلی ،مفهوم توسعه پایدار را محقی کنید .عقییده همگیانی بیا
توجه به برابری بین نسلی بر این است که هزینیه فعالییتهیای
امروز نباید به نسلهای آینده منتقل شود .اگرچه نیازهای نسیل
آینده شناخته شده نیست ،اما پیش بینی نیازهای نسیل آینیده
مثل نیاز به آب آشامیدنی سالم کیامالن منطقیی اسیت .بنیابراین
استفاده منصفانه و معقوالنه تالش میکند تا کمتیرین نییاز آب
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برای نیازهای اساسی انسان را تامین کند و توازنی میان توسیعه

حقییوق بییین الملییل در خصییوص بهییرهبییرداری از

و محیط زیست برقرار کند .برای هدایت استفاده منصفانهای که

رودخانههای مرزی"،

دستیابی به توسعه پایدار آبراههای بینالمللی را تشیوی کنید،
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حداقل پایداری و ناپایدار باشد .پس بایید توجیه داشیت کیه در
عمل استفاده منصفانه ای که کامالن پاییدار اسیت ،اولوییت اول را
میگیرد در حالی که استفاده منصفانه ای که حداقل ناپاییداری

-۸

را دارد ،پایینترین الویت را میگییرد .از ایین رو ،صیرف نایر از
خألهای حقوقی و اجرایی در خصوص رابطه مفهوم توسعه پایدار
و حقوق آبراههای بین المللی در غیر مقاصد کشیتیرانی ،پیونید
این دو مقوله حقوقی میی توانید الگیویی بیرای سیایر برشیها و

-۹

موضوعات حقوق بین الملل محیط زیست به شمار آید.
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