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 چکیده
 . هرچند سدها درآغاز شده استدوران باستان است که از های دست بشر ترين سازهسدسازی يکی از بزرگ

از آثار  نبايد ،نددار، آبیاری، انرژی برق آبی و توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش مهمی آشامیدنیآب  تأمین
پوشی کرد. امروزه فقدان مقررات چشم یپیرامونهای دولت بومزيستها بر ناپذير آنجبران محیطیزيست

ی سیاربه است که شدسدسازی منجر  فراينددر ها ی دولتالمللبینخصوص تعهدات  المللی درقراردادی بین
رزمینی شماری در قلمرو سسدهای بی ،ترکیه با استناد به دکترين حاکمیت مطلق سرزمینی ازجملهها از دولت

متوالی، مهاجرت جمعیت، پديداری های منابع آبی، خشکسالی کاهش. اين امر خود منجر به دبسازنخود 
ه است. اين شدی المللبینايجاد اختالفات در سطح  گردوغبار در کشورهای مجاور و نهايتاًهای سرچشمه
سازی سد روژهپ، قضیه سد، ماروسیناگـ  کوویگابچبه بررسی وقايع حقوقی حوزه سدسازی نظیر قضیه پژوهش 

 ینرا تبیها پرداخته و از رهگذر وقايع مزبور، قواعد ناظر بر سدسازی دولت یسد دوست، سد کجکی و گاپ
ند.کمی
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 مقدمه
با توجه به نقش حیاتی آب، در تمامی ادوار زندگی بشر و گسترش روزافزون جمعیت، بحران 

های یوهو شها تا با ارائه طرح بینی بوده و همواره کارشناسان را بر آن داشتهآبی قابل پیشکم
هاست که سهولت در دسترس عموم قرار دهند. سالمهار آب، اتالف آب را کاهش داده و به

تولید انرژی و  ،کردن آن در مخازن عظیممانعی در برابر حرکت آب و ذخیره عنوانبه سازیسد
عالوه بر آن، سدهای بزرگ از نمادهای  4... يکی از راهکارهای اساسی به شمار رفته است.

سازمان  2ند.دارنقش مهمی  ،و در کنترل سیل، تولید برق و انرژی ارزان و پاکند هست مدنیت
کمیسیون جهانی »سدسازی های پروژهدر واکنش به رشد چشمگیر  4331تجارت جهانی در سال 

در گزارش خود راجع به  . اين کمیسیونکرد تأسیس( را 4331کمیسیون  پس،)از اين  9«سدها
دست بشر با هدف همزيستی های کند که اين سازهمی در اهمیت سدها بیان ،سدها و توسعه

 یبنابراين امروزه از سدها 1اند.هشد تأسیسبین سه عنصر آب، انرژی و توسعه اقتصادی بشر 
رغم نقش علی 5شود.می ثر در رشد و توسعه بشری يادؤيکی از عناصر فیزيکی م عنوانبهبزرگ 

معیت نظیر ج ،پیرامون خود زيستمحیطات منفی سدها بر تأثیرسدها در توسعه بشر نبايد از 
آثار منفی سدها  یو امحا کاهش، به منظور 4331هرچند کمیسیون  6.کرد پوشیچشمها ماهی

 1را پیشنهاد کرده است،ها اساسی توسط دولت راهکار تنظیم قواعد ،طبیعی زيستمحیطبر 
سدها توجه چندانی  محیطیزيستسدسازی به آثار های پروژهدر طراحی و اجرای ها دولت

ستناد سدسازی و ا فرايندی در خصوص تعهدات ناظر بر المللبینفقدان قوانین و مقررات  8ندارند.
دامن ها توجهی دولتاين کم هبیش از پیش ب 3«حاکمیت مطلق سرزمینی»به دکترين ها دولت

 
دوره  ،یپژوهشی جغرافیای انسانفصلنامه ، «بررسی اثرات زيست محیطی احداث سد» ؛مهدی شفقتی و پیرستانی، محمدرضا .6

 . 14ص  ،4988 تابستان ،9شماره  اول،

2. Wieland, Martin, Tan, John S.Y., Ren, Qingwen, New Developments in Dam Engineering, CRC Press, 

2014, p. 755. 

3. World Commission on Dams (1997). 

4. The Report of the World Commission on Dams, Dams and Development: A New Framework for 

Decision-Making, Earthscan Publications Ltd. 2000, p. 11.  

5. Versluis, Jan. Cornelisse, Peter A., Education in Developing Countries: Rotterdam, 18–20 November 

1963, Springer Publisher, 2013, p. 54. 

6. Skinner, Gary. Crafer, Ken. Turner, Melissa, Skinner, Ann, Stacey, John, Cambridge IGCSE® and O 

Level Environmental Management Coursebook, Cambridge University Press, 2017, p. 96. 

7. The Report of the World Commission on Dams, op. cit., p. 223. 

های در پروژه زيستمحیطهای حفاظت از مروری بر روش» ؛مهدی شهرکی و سیدمحمدامین نجیبی ،مهاجری، سیدحسین .1

 .24، ص 4935 تابستان ،دومشماره سال اول، ، فصلنامه مهندسی و مديريت ساخت، «سدسازی

9. Absolute Territorial Sovereignty 

تحده بر حق مطلق اياالت م امريکادادستان کل اياالت متحده  ،جانسون هارمونکه حاکمیت مطلق سرزمینی بعد از اين دکترين
د. اين دکترين در معاهده شمعروف  هارموند به دکترين کرتأکید  4385در سال  وگرانديرن رودخانه کردبه منظور منحرف امريکا
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گرايانه مطابق دکترين حاکمیت مطلق سرزمینی که بر مبنای مفهوم سنتی و مطلق زده است.
نظر از پیامدهای اقداماتش برای ديگر صرف ،حاکمیت سرزمینی بنا شده است، هر دولت

کند. می موجود در قلمروش اعمالهای را بر آب یربط، حاکمیت نامحدود و مطلقذیهای دولت
و  جانبهيکدخل و تصرف  44کند.می باالدست رود عملهای ود دولتاين دکترين در واقع به س

منجر به تبعات منفی  ،باالدست رودخانه از طريق ساخت سدهای متعددهای نامحدود دولت
 ،های کشاورزیزمین شدنخشکدست، پايینهای دولت هآباز قبیل کاهش حق محیطیزيست

 
برای اهداف آبیاری و معاهده  وگرانديرهای رودخانه ر خصوص توزيع منصفانه آبو مکزيک د امريکابین اياالت متحده  4346
ده است. شناشی از مرز میان دو دولت متجلی  های مرزی و مسائلو کانادا در رابطه با آب امريکامیان اياالت متحده  4343

 در معاهدات مزبور دست کشید. ن.ک: هارمونبعد از مدتی از دکترين  امريکاالبته دولت اياالت متحده 
Mizanur Rahaman, Muhammad, “Principles of International Water Law: Creating Effective Transboundary 

Water Resources Management”, Int. J. Sustainable Society, vol. 1, No. 3, 2009, p. 209. 

ايی های قضالمللی به کار برده شده و نه رويههای بیننه در رويه استت و انصاف از آنجا که اين دکترين برخالف عدال .60

ه شدنتقاد ااز اين نظريه  کورفوقضیه تنگه  در ازجملهالمللی قضايی بین یه است. عالوه بر اين، در برخی آراکردتأيید آن را 
دکترين تمامیت مطلق سرزمینی، دکترين حاکمیت محدود  ازجملهتدريج نظريات ديگری د که بهشاست. اين انتقادات سبب 

تواند در رودخانه نمی یساحل دولت ،اساس نظريه اول د. برشوسرزمینی، دکترين مديريت مشترک يا حاکمیت مشترک مطرح 
را يد زوش هار دولتيدر سا یمهم یرات و اثرات منفییکه سبب تغ یطورند، بهکجاد يا یرات جدییتغ ،دولت خود یعیوضع طب

دست اثر خواهد گذاشت. نظريه دوم يعنی دکترين حاکمیت محدود سرزمینی نيیهای پادولت یت ارضیرات بر تمامیین تغيا
المللی جاری در دولت خودش را های بینبرداری از رودخانهمبتنی بر اين فرض است که هر دولت ساحلی حق استفاده و بهره

ابع حاکمیت بر من ،. در اين موردخسارت نرساندهای ديگر ها و دولتقلمرو سرزمینی دولت هدارد، به شرطی که اين استفاده ب
قابلی از تکالیف و حقوق مت ،های مشترکبرداری از آب آبراهنسبی و مشروط است. کلیه دول همجوار نسبت به بهره ،مشترک آب

وسط المللی منابع مشترکی هستند که تهای بینه رودخانهاين ايده استوار است ک اين دکترين بر ،برخوردارند. به عبارت بهتر
ل و معقو»ماع منافع مشترک نیازمند تعادل گیرد. وجود اجتبین تمام دول ساحلی شکل می« اجتماع منافع مشترک»ها آن

های ته دولیکل، نظريه سومطبق  ،هاست. و نهايتاًکه پاسخگوی نیازها و استفاده هريک از آن است منافع دولت« همنصفان
محسوب  یواحد اقتصاد ،یالمللت مشترک هستند و رودخانه بینیحاکم ی، نسبت به آن رودخانه دارایالمللآبراهه بین یساحل
د سازکار يالمللی باهای بینهای ساحلی آبراهاست. در اين راستا دولت یهای ساحلد که منابع آن متعلق به تمام دولتشومی
امروزه در  ه آبريز ايجاد بکنند.چهای مشترک مديريتی، حفاظتی و توسعه حوضکردن سیاستيیو اجرا نيتدو یبرا یالمللبین

ها در راستای پذيرش اين نظريه حرکت و دولت استنظريه غالب  ،دکترين حاکمیت محدود سرزمینی ،بین نظريات يادشده
ذيرفته پ المللی از دکترين مزبور تأثیرای بینهیرانی از آبراهسازمان ملل متحد درباره استفاده غیرکشت 4331اند. کنوانسیون کرده

توسعه و حفاظت  ،المللی در استفادههای بینهای ساحلی آبراهبر لزوم مشارکت دولت ،1است. اين کنوانسیون در بند دوم ماده 
ثر در تعیین میزان استفاده منصفانه و ؤبه عوامل م 5المللی به روشی منصفانه و معقول تأکید دارد و در ماده های بیناز آبراه

حقوق  ؛ورپعلیفريده محمد المللی نظیر مشخصات طبیعی، هیدروگرافی، اقلیم و غیره اشاره دارد. ن.ک:های بینمعقول از آبراه
وق حق» ؛عطیه خطیبی و شیرين شیرازيان. 19-11، صص4936میزان، المللی، های بینهای غیرکشتیرانی از آبراهاستفاده

 دوره دوم، زيست،محیط، فصلنامه پايداری، توسعه و «المللی با نگاهی به توسعه پايدارهای بینکشتیرانی از آبراهبرداری غیربهره
مطالعه تطبیقی اصول و قواعد » ؛فريبا آوريده و جالل عطاری ،عبداللهی نمحس. 15-18، صص 4931 زمستان ،1شماره 

، صص 4935 تابستان ،2شماره  ،41دوره  ، فصلنامه علوم محیطی،«های فرامرزیر رودخانهالمللی حاکم بر تقسیم آب دبین
81-84. 

Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses, 1997. 
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بع در سايه کمبود مناها رويه اين سدسازیتداوم بیه است. شدبیکاری و ايجاد پديده ريزگردها 
 نین به نظرچ ،. با عنايت به آنچه بیان شدبه خطر اندازدی را المللبینتواند صلح و امنیت می آبی
سدسازی در پرتو  فراينددر ها تحلیل جامع و روزآمد از تعهدات دولت رسد که تجزيه ومی

 ،. بنابراين در تحقیق حاضراست امری ضروری ،معاصر المللبینروزافزون حقوق های پیشرفت
وقی قواعد حق ،و سپس با توجه به وقايع مزبوربررسی  در ابتدا وقايع حقوقی در حوزه سدسازی

 .شودمی در اين زمینه استخراج
 

 وقایع حقوقی .6
. در ستا ناپذيرضروری و اجتناب ،بررسی وقايع ،سازیبه منظور نیل به قواعد حقوقی در حوزه سد

 .طلبدیممجال و فرصت بیشتری  ،که بررسی تمام اين موارد است اين خصوص وقايع زيادی متصور
 .شودمیبررسی از اين وقايع  ، شماریدر نتیجه در تحقیق حاضر

 

سپتامبر  43ی أر) ناگیماروس )مجارستان/اسلواکی( ـ گابچیکوو پروژهقضیه  .الف

6331) 66 
ی عملیات ساختمانی سد قراردادی میان مجارستان و اسلواکی به منظور اجرا 4311سپتامبر  46در 

ژوئن  94از و منعقد  42دانوب)در مجارستان( بر روی رودخانه  ماروسیناگ ـ در اسلواکی() کوویگابچ
ه است که اين قرارداد به منظور توسعه شددر مقدمه اين قرارداد چنین بیان  49.شداالجرا الزم 4318
است.  هشدمرتبط با اقتصاد ملی منعقد های نقل، کشاورزی، انرژی و ساير حوزهو، حملیآبمنابع 

آب  یفیسطح ک ،شدن اين قرارداداند که در اثر اجرايیطرفین قرارداد متعهد شده ،عالوه بر اين
 اعمال نیهمچن و دانوب هرودخان روی بر سد طرح جاديا یپ در 41پیدا نکند. کاهش دانوبرودخانه 

، بود یاقتصاد هتوسع دنبال به شدتبه که یاسلواک سوی از جانبهيک صورتبه c45 انتيوار پروژه
 

11. Case concerning the Gabcíkovo - Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), ICJ Reports, 1997. 

Available at: http://www.icj-cij.org/files/case-related/92/092-19970925-JUD-01-00-EN.pdf 

12. Danube River 

 . 69-61 ، صص4935، مجد، داريتوسعه پا المللنیو حقوق ب زيستمحیط یپلماسيد ؛طیبی، سبحان. 69

14. Lewis, Melissa, Kuokkanen, Tuomas. Couzens, Ed. Honkonen, Tuula. International Environmental 

Law-making and Diplomacy: Insights and Overviews, Routledge Publisher, 2016, pp. 10-34. 

15. Variant C  

 حلعنوان راهبود که به C انتيواريکی  که هايی ارائه کردحلمذاکراتی بین دو طرف صورت گرفت. دولت اسلواکی راه ،پروژهدر دوران توقف 
کیلومتر در قلمرو سرزمینی خود منحرف  44را به طول  دانوبالمللی جانبه رودخانه بینصورت يکاسلواکی به آن،موجب د. بهشارائه  موقتی

تصمیم  4334د. شايان ذکر است دولت اسلواکی در سپتامبر سال شکرد که در قسمت انتهايی مسیر پیشنهادی منجر به اتصال بندهای آب 
ژوئیه همان سال اين تصمیم  25اکی در . دولت فدرال اسلواجرا کندرا  وکویگابچعملیات ساخت پروژه  ،حل موقتگرفت که بر مبنای اين راه

        .ICJ Reports. 1997, p. 22 : . ن.ککردآغاز  آن راکار اجرايی  4334تأيید و از نوامبر سال  را

 

http://www.icj-cij.org/files/case-related/92/092-19970925-JUD-01-00-EN.pdf
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 شدنکخش و آب منابع یآلودگ منطقه، هایتاالب بيتخر سبب ،پروژه اتمام بر اصرار با اين کشور
 یضوعمو به موضوع نيا شدنليتبد و اديز اختالفات بروز از پس راه نيا در و دش هاجنگل و مراتع

 بهاين اقدام  46.شدطرح  دادگستری یالمللنیب وانيد در اختالف کشور، دو برای یهنیم ی ـمل
 ضيوتع و محیطیزيست ضرورت ليدال به پروژه هادام از مجارستان رییگکناره و قیتعل دنبال
 يیهمگرا نيا از شیپ که غرب با سوهم کشوری به یستیکمون کشوری از کشور نيا یاسیس نظام

 نيا در صورت گرفت. داشت یستیکمون کشورهای با خصوصاً یالمللبین روابط در ادیيز اریبس
صادر کند که آيا مجارستان، حق رهاسازی رأی  از ديوان خواسته شد که ابتدا در اين مورد هیقض

و مجارستان، حق فسخ قرارداد را داشتند؟ در رابطه با ادعای  c انتيواراسلواکی، حق اجرای  پروژه
، قرارداد را نقض کرده است پروژهاول، ديوان اظهار داشت که مجارستان با قطع پیگیری عملیات 

 .ندمحیطی استناد کزيست تواند برای توجیه نقض قرارداد، به عذر ضرورت رعايت مالحظاتو نمی
 41«سهم معقول و منصفانه»کردن مجارستان از داشتن مبنی بر محروممورد دوم، اقدام اسلواکی  در

نهايت، ديوان حکم کرد که فسخ قرارداد  در. غیرقانونی اعالم شد c انتيوار، با اجرای دانوباز رود 
ر که د است محیطیزيستاين قضیه اولین قضیه  ،در هر حال 48.اعتبار استاز سوی مجارستان بی

وزه در حها ی دولتالمللبینه و ديوان در آن به تعهدات شدی دادگستری مطرح المللبینديوان 
 43سدسازی اشاره کرده است.

 

 

 
 .194ص  ،4985، زانیم ،ستيزطیمح المللبین حقوق تحوالت ریس ؛اهللفضلموسوی، سید. 61

17. Equitable and Reasonable Share 

 المللی بايد عوامل متعددی نظیر عوامل طبیعی )مثل جغرافیاهای بینهای مجاور رودخانهدولت هسهم معقول و منصفاندر تعیین 
های حاشیه آبراه، آثار استفاده از آبراه توسط يک دولت حاشیه آبراه بر ساير و آب و هوا(، نیازهای اجتماعی و اقتصادی دولت

ها، محافظت، حمايت، توسعه و استفاده اقتصادی از منابع آبی بالفعل و بالقوه از آبراههای های حاشیه آبراه، استفادهدولت
ه احوال خاص هر قضیوو تمام عوامل بايد با درنظرگرفتن اوضاع یستها را در نظر گرفت. البته اين فهرست کامل نآبراه

 د. ن.ک:شوارزيابی 
Kaya, Ibrahim, Equitable Utilization: The Law of Non-navigational Uses of International Watercourses, 

Ashgate Publishing, 2003, pp. 91-92. 

الملل جديد حقوق بین در اين قضیه توجیهات مختلف فسخ قرارداد که مجارستان مطرح کرد، ازجمله اين ادعا که هنجارهای. 61

 ؛یمهدی موسوسید و ستار عزيزی بول ديوان قرار نگرفت. ن.ک:کند نیز مورد قمحیطزيست، عدم اجرای قرارداد را توجیه می
 یه حقوقمجل، «سازی مفهوم توسعه پايدارالمللی دادگستری در برجستهناگیماروس: نقش ديوان بین ـ پرونده گابچیکوو»
 . 444-442، صص 4935 زمستانو  پايیز ،55، شماره یالمللنیب

19. Atapattu, Sumuda, Emerging Principles of International Environmental Law, Transnational Publisher, 

United States, 2007, p. 150. 
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 40(6311 یآرا)(امریکاکانادا/ ایاالت متحده )سد گت  قضیه .ب
لِس در سرزمین کانادا و جزيره  24آدامزبین جزيره  گتکانادا پیشنهاد ساخت سد  4811در سال 
را به منظور بهبود دريانوردی ارائه کرد. دولت اياالت  امريکازمین اياالت متحده ردر س 22گالوپس

اين  منتهی دولت اياالت متحده در. فترا پذير اين پیشنهاد 4349 نامهموافقتمتحده ضمن 
يا رودخانه  29وياونتارآب درياچه  چنانچه بعد از احداث سد، سطح ـ4خصوص دو شرط وارد کرد: 

 ،ودشقرار بگیرد و به تبع آن به منافع دولت اياالت متحده خسارت وارد  تأثیرتحت  21الورنس یاست
 .کندمدنظر وزارت جنگ اقدام های مانفر بر اساسکانادا بايد ت دول

منجر به ورود خسارت به مالکان اموال مستقر در جزيره ، ساختمان و عملکرد سد چنانچه ـ2
 ، دولت کانادا بابت خساراتشودب امريکايا اموال ساير شهروندان دولت اياالت متحده  لِس گالوپ

سطح آب رودخانه باال  4354-4352های ديدگان بايد غرامت بپردازد. در فاصله سالوارده به زيان
گانه پنجهای شدن سیل و ورود خسارت به سواحل جنوب و شمال درياچهرفت و منجر به جاری

 امريکاکنگره اياالت متحده  4362. در سال شد امريکااتباع های و دارايی وياونتاردرياچه  ازجمله
 امريکااياالت متحده های کرد و سپس دولت تأسیس 25«فصل دعاوی خارجیوکمیسیون حل»ابتدا 

دادگاه دعاوی مربوط به درياچه  آن،ای امضا کردند که طبق نامهموافقت 4365و کانادا در سال 
، دادرسی فرايندصادر کرد. در  4368ژانويه  45خود را در رأی  . دادگاه اولینشد تأسیس وياونتار

در خصوص مسئولیت دولت کانادا بابت خسارات ناشی از ، شدکه در دادگاه مطرح  ایاولین مسئله
بابت خسارات وارده به طبقه کوچکی از اشخاص يعنی  بود. دولت کانادا معتقد بود که صرفاً گتسد 

دالل است امريکااياالت متحده  ،. در مقابلاست مسئول لس گالوپمالکان اموال مستقر در جزيره 
ه ک امريکاکانادا ملزم است به کلیه شهروندان اياالت متحده  4349 نامهموافقت بر اساسکرد که 

 
20. Gut Dam Case (United States and Canada) (Decisions 1968). Available at: http://www.fao.org/docrep/ 

005/W9549E/w9549e07.htm 

21. Adams Island 

22. Les Galops Island 

23. Ontario Lake 

24. St. Lawrence River  

25. Foreign Claims Settlement Commission 

و  4354 هایسال هعلیه دوات کانادا بابت خسارات وارد امريکااين کمیسیون به منظور رسیدگی به دعاوی اتباع اياالت متحده 
د. صالحیت کمیسیون در اين خصوص بیشتر ناظر ش تأسیس الورنس یاستدر اثر ساخت و حفاظت سد گات در رودخانه  4352

خصوص تعیین صحت و میزان خسارات وارده ناشی از سد بود. متعاقب تصمیمات اتخاذی در تمامی دعاوی  گیری دربر تصمیم
( جهت بررسی صحت اقدامات ارائه یر کینیادوارد دومآقای ) گزارشی را به رئیس کمیسیونارجاعی، اعضای کمیسیون بايد 

موعد تکمیل کل برنامه و  عنوانبهاکتبر را  45کمیسیون  ،کرد. اگرچه موعد قانونی به منظور تکمیل برنامه وجود نداشتمی
 تحويل گزارش خود تعیین کرد. ن.ک:

Crawford, James, Robb, Cairo A. R. Bethlehem, Daniel L. Sands, Philippe. International Environmental 
Law Reports, Cambridge University Press, vol. 1, 1999, p. 395. 

http://www.fao.org/docrep/
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 موضع با مطابق دادگاهرأی  پردازد.بغرامت  ،دهکرخسارت وارد  شانهايسیل به اموال و دارايی
 رهيزج ساکنان بر عالوه کانادا دولت تعهدات که کرد اعالم دادگاه. شد صادر امريکا متحده االتيا

 صورت رد کانادا جهینت در .ابديمی یتسر هم امريکا متحده االتيا شهروندان ريسا بر ،گالوپ لس
 هيفور 42رأی  .است مسئولها آن از یکي اي دسته دو هر به نسبت مورد حسب تعهداتش نقض
 به اداکان دولت تعهد خصوص در یزمان بازه ايآ که شد صادر مسئله نيا به پاسخ در دادگاه 4368
 هک گفت ديبا مختصر طوربه ؟دارد وجود امريکا متحده االتيا شهروندان بر وارده خسارت جبران
 در .شد یمنقض 4348 سال در که دارد یخاص یزمان بازه ،خسارت جبران به تعهد بود معتقد کانادا
 اناداک که چرا ندارد وجود یخاص یزمان بازه خصوص نيا در بود معتقد امريکا متحده االتيا ،مقابل

 کانادا ،تادداشي نيا در و است فرستاده امريکا متحده االتيا به یکیپلماتيد ادداشتي 4352 سال در
 یزمان دوره که کرد استدالل تواننمی جهینت در .است گرفته عهده بررا  سد ازناشی  خسارات
 کیپلماتيد یاظهارنظرها در يیکانادا مقامات که کرد انیب دادگاه. است شده یسپر آن تعهدات

 تاً ينها. اندنهاده گردن 4354-4352های سال تا غرامت پرداخت به تعهدشان بر حيصر طوربه خود
مذاکراتی بین دو کشور انجام شد که  .کرد صادر را خود سومرأی  4368 سپتامبر 21 در دادگاه
هزار دالر به اياالت  954کانادا بايد  ،نامهموافقتاساس اين  . برشدای نامهموافقتساز انعقاد زمینه

خسارات وارده به شهروندانش بپردازد. دادگاه در خصوص تعهد طرفین به  خاطربه امريکامتحده 
  26صادر کرد. اعالمیه مشترک، فصل اختالفوحل

 

 (هیترک) 41گاپسازی سد پروژه .ج
 28.دارد قرار کشور نيا شرق جنوب در فرات و دجله یرودها حوزه در هیترک دولتسازی سد مرکز
 هپروژ نيا در. ، چند سد ساختفرات و دجله ریمس در 23گاپ پروژه قالب در 4311 سال از هیترک

 بسازد یآب روگاهین 43 و سد 22 ،فرات و دجله آب انيجر انحراف با دکر یسع هیترک ،هبلندپروازان
 متر اردیلیم 92 مخزن رهیذخ حجم با را یکشاورز یاراض از هکتار ونیلیم 1/4 ازین مورد آب تا

 نخرم ريز یآتش به را فرات و دجلههای آب یبرداربهره موضوع خود امر نيا .کند تأمین مکعب
 مترمکعب 544 یدب حداقل تا رفتيپذ یامعاهده طبق هیترک 4384 سال در هرچند. کرد ليتبد

 
26. Gut Dam Case (United States and Canada), Decisions of 1968 rendered by the Lake Ontario Claims 

Tribunal Available at: http://www.fao.org/docrep/005/W9549E/w9549e07.htm 

27. GAP Daming Project 

28. The Report: Turkey 2012, Oxford Business Group, 2012, p. 108. 

ها . آناست 14يا همان پروژه آناتولی جنوبی مربوط به قبل از دهه  گاپبعضی نويسندگان معتقدند که آغاز به کار پروژه  .43

ق آب دجله و فرات به سمت مناط کردنگذار جمهوری ترکیه و با هدف منحرفبنیان ،آتاتورکبه دستور  گاپمعتقدند که پروژه 
 :که است. ن.شدصنعتی ترکیه مطرح آب و کم

Davis, Peter. L. Stefano, Michelle. The Routledge Companion to Intangible Cultural Heritage, Routledge 
Publisher, 2016, p. 167. 

http://www.fao.org/docrep/005/W9549E/w9549e07.htm
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 تحقق امر نيا عمالً کند، تأمین عراق و هيسور هيهمسا دو یبرا را فرات رود آب از هیثان بر
 مکعب متر اردیلیم 94 مخزن حجم با 94آتاتورک سد 4332 سال در پروژه نیهم قالب در. افتین

 94کبان سد از بعد یریمس در و هیترک خاک یشرق جنوب مرز در که آتاتورک سد. شد ساخته
 لیانسپت از و شده شناخته ایدن بزرگ سد نینهم و انهیخاورم سد نيتربزرگ امروز ،شده ساخته
 سد، نيا یریآبگ اول مرحله در. است برخوردار خود مخازن پشت در فرات آب یتمام حبس

 رود نيا ریمس یجلو ماه کي یبرا دارد قصد که کرد اعالم عراق و هيسور به هیترک که یزمان
 در آب از یمیعظ حجم ،مذکور سد احداث زمان از. شد ختهیبرانگ کشور دو هر خشم ببندد، را

 نچهآ بر عالوه. شد عراق و هيسور کشور دو یتينارضا موجب مسئله نيا که شده مهار آن پشت
 هيسور و عراق کشور دو هر ینگران موجب که( 4381 :لیتکم سال) 92ايکاراکاهای سد شد، گفته
 آغاز 4336 سال از آن ساخت که) 91شیکاراکام سد و (2444 :لیتکم سال) 99کیرجیب سد شد،
 یکشورها هبآحق شتریب هرچه کاهش موجب که است گاپ پروژه یسدها مجموعه از همه( شد

 تيسا صدها شدنغرق به منجر سدها نيا احداث ،نيا بر عالوه 95.شد عراق و هيسور
 پروژه یسدها از یکي که 91سویليا سد به توانمی قیدق طوربه نهیزم نيا در 96.شد یشناسباستان

 93.است شده 98فیک حسن یخيتار شهر رفتنرآبيز موجب سویليا ساخت. کرد اشاره است گاپ

 
30. Ataturk Dam 

31. Keban Dam 

بین  4366فوريه  43در  کبانقرارداد اصلی ساخت سد  .صورت گرفت 4361در سال  کبانکارهای مقدماتی به منظور ايجاد سد 
فرانسه، آلمان  هایگذاری اروپايی و حکومتفرانسوی به امضا رسید. بانک سرمايه ـ حکومت ترکیه و يک کنسرسیوم ايتالیايی

هرچند بخشی از يک  کبانپروژه سد  .شدتکمیل  4311اين پروژه در سال  عهده گرفتند. و ايتالیا تأمین مالی اين پروژه را بر
 644قادر است  کبانگزارش شد که سد  4368نگرفته است. در سال  ارچوب پروژه گاپ قرارتا امروز در چ ،تر استبزرگطرح 

 د. ن.ک:کنمیلیون هکتار از اراضی را آبیاری  65میلیارد و  4میلیون کیلو وات برق تولید و 
Kolars, John F. Mitchell, William A., The Euphrates River and the Southeast Anatolia Development 

Project, Southern Illinois University, 1991, pp. 26-27. 

32. Karakaya Dam 

33. Birecik Dam 

34. Karkamış Dam 

محیطی هیئت حسابرسی، زيست« رويه در آناتولی ترکیه(سازی بیسد) آتشی زير خاکستر GAP پروژه» ؛عصاری، مهتاب .93

 ک:، ن.جهت دسترسی به متن مقاله مزبور .6ـ1، صص 4935پايدار،  و توسعه
www.dmk.ir/dorsapax/userfiles/file/hesab_zistmohiti/sadsazi_torkieh.pdf 

36. Sharon R. Steadman, Gregory McMahon, The Oxford Handbook of Ancient Anatolia: (10,000-323 

BCE , Oxford University Press, 2011, p. 445. 

37. Ilısu Dam 

38. Hasankeyf 

 ن.ک: ه است.شداين شهر باستانی در استان باتمان در جنوب دولت ترکیه واقع 
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D9%86_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%A7 

39. Brennan, Shane. Herzog, Marc, Turkey and the Politics of National Identity: Social, Economic and 

Cultural Transformation, I.B.Tauris Publishers, 2014, p. 281. 



  636  یند سدسازی از ...اها در فرالمللی دولتخأل معاهداتی: لزوم کنکاش در تعهدات بین
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یدرصد 11 کاهش باعث سویليا سد ژهيوبه گاپ پروژه احداث یالمللبین عرصه در ،نيا وجود با
 در آب منابع به یدسترس از عراق موصل شهر ساکنان یدرصد 54 شدنمحروم و دجله رود آب

 از هکتار هزار 636 که شد خواهد موجب نیهمچن سد نيا ساخت 14.شودمی تابستان فصل
 نچنا گاپ پروژه که است نيا توجه جالب نکته. شود محروم یاریآب از عراق کشاورزی یاراض

 دندرک اعتراض زین هیترک داخل در محیطیزيست محافل که رساندمی بیآس زيستمحیط به
 یرخب یاجبار کوچ و یباستان آثار یبرخ محو و رفتنزيرآب به منجر هیترک خاک داخل در رايز

 فرات و دجلههای رود از عراق نيریش آب درصد 85 که مسئله نيا به تيعنا با .شودمی اقوام
 نابعم شدنخشک و کاهش به منجر محیطیزيست لحاظ از گاپسازی سد پروژه شود،می تأمین

 متوجه ،هيسور و عراقهای دولت بر عالوه گاپ پروژه احداثی منف آثار 14.است شده عراق یآب
 ،گاپ پروژه در صورت تکمیلشود و می واردترکیه  درصد آب دجله از 56. سته هم رانيا دولت

های شديدی به همراه خواهد شود که آسیبمی ايران ايجاد زيستمحیطتغییرات زيادی در 
شمه چاز دجله سر شانالنهرين عراق که آببینهای ، تاالبپروژهاين داشت. در واقع با تکمیل 

، های مرکزی عراق و سوريهتاالب شدنخشکشوند. بدين ترتیب با می سريعاً خشکگیرد، می
 25و خواهد شد ين کانون بحرانی ريزگرد در منطقه تربزرگ ،تاالب هورالعظیم در خوزستان

 ،هافزايش چشمگیر اين مسئل رو خواهند شد.روبهزگردها يبا معضل ر ايراناستان غربی و مرکزی 
 امروزه ،اساس نيا بر. سوريه و عراق از دجله و فرات استهای به دولتآارمغان حذف حق

های جنوب غرب و غرب ايران عمدتاً بیابان یمنشأ خارجی ريزگردها معتقدند کارشناسان
های ويژه بستر خشک دجله و فرات به علت سیاستسوريه است که به عربستان، عراق و
 ودشمی سبب گاپ پروژه لیتکم نيبنابرا 12.باالدست )ترکیه( مسبب آن است سدسازی در کشور

 آب کمبود وی خشک با رانيا در میهورالعظ تاالب و عراق در دجله رودخانه طرف يک از که
 نآ انتقال و عراق کشور سطح در زگردهاير دیتول به منجر امر نيا ،گريد طرف از و ندشو مواجه

 19.شودمی اهواز مثليی شهرها و رانيای مرز هایاستان به
 

 
40. Mc Glade, Katriona. Behnassi, Mohamed, Environmental Change and Human Security in Africa and 

the Middle East, Springer Publisher, 2017, p. 245. 

 .8 ، صهمان ؛عصاری. 26

ی های زيست محیطبررسی مفهوم امنیت زيست محیطی با نگاهی به چالش» ؛ابراهیم جمشیدی و رنجبر حیدری، وحید .24

 .243-224، صص 4935 تابستان ،24شماره  سال ششم، ،فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، «ايران

، «لیسوايهای توسعه منابع آب ترکیه: مطالعه موردی پروژه گاپ و سد ای پروژهبررسی اثرات منطقه» ؛تقی ستاری، محمد .29

 .5، ص 4936های استراتژيک رياست جمهوری، مرکز بررسی
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 (افغانستان) 23ارغنداب سد و 22یکجک سد .د
 ساخته 16گِرِشک شمال کیلومتری 84 در واقع کجکی محل در رمندیه رود روی بر یکجک سد

. دکر آبگیری به شروع سد و يافت پايین آن احداث عملیات شمسی 4992 سال در 11.است شده
 ،شماالن مناطق شرب و صنعت برای استفاده و کشاورزی هایزمین آبیاری منظور به سد اين

 سد نيا حاضر حال در 18.است شده ساخته دستپايین مناطق ديگر و درويشان سرجاء نادعلی،
 هیرمند رود یرو بر که يیسدها از گريد یکي 13.کندمی تأمین را افغانستان جنوب یانرژ تمام باًيتقر

 کار 54.دارد قرار قندهار یشرق شمال کیلومتری 48 در مزبور سد. دارد نام ارغنداب سد ،هشد احداث
 هایزمین نیاز مورد آب مینأت 54.دیرس انيپا به 4352 سال در یمترمکعب 988 سد نيا ساخت

 نظر طبق 52.است ادشدهي سد احداث اهداف از شهر اين شرب آب و قندهار اطراف کشاورزی
 ا،کاناد ،یلیش ،امريکا از یندگانينما شرکت با 4311 سال در که رمندیه دلتای مشترک ونیسیکم

 واقعم در و یمخزن است یسد یکجک سد» ،آمد وجود به یآب مناقشه حل یبرا افغانستان و رانيا
 یایعل قسمت یعمرانهای پروژه توسعه موجب نيبنابرا ؛دکنیم یآورجمع را زائدهای آب ان،یطغ

 زا پس دارد امکان عالوهبه. به وجود آورد ینقصان ،رانيا سهم آب در آنکه بدون شود،می رودخانه
 به نکهيا نبدو ابدي توسعه بقرا پروژه یعمران هاینقشه ،یکجک یمخزن سد یساختمان کار لیتکم

 طوربه یالخشکس لیدل به افغانستان اما .«آورد وارد یضرر ،چغانسور و ستانیس یدلتا هیناح یاریآب
 را بآها افغان ی،خشکسال هنگام به واقع در. است هکرد یخوددار رانيا بهآحق پرداخت از پیوسته

 جهینت رد و شدندمی پايینهای قسمت به آن دنیرس از مانع و گرفتندمی رودخانه یایعل قسمت در
 اکنشو مسئله نيا به بارها ،خود یرسم یاظهارنظرها در رانيا دولت .بود رانيا ستانیس متوجه ضرر

 
44. Arghandab Dam 

45. Kajaki Dam 

46. Gereshk 

 . ن.ک:استشهرستان( نهری سراج در استان هلمند در جنوب افغانستان ) ين شهر ولسوالیتربزرگگرشک 
Clark, Robert M. Mitchell, William L. Target-Centric Network Modeling: Case Studies in Analyzing 

Complex Intelligence Issues, CQ Press in United States, 2015. 

47. Glyn Williams, Brian. Afghanistan Declassified: A Guide to America's Longest War, University of 

Pennsylvania Press, 2012, p. 82.  

و  فصلنامه علمی، «تحلیلی بر هیدروپلتیک شرق ايران» ؛فرجاممحبوبه نیک و خضریمحمدحسن  ،اهللعزت ،عزتی .21
  .441، ص 4934 زمستان ،4، سال چهارم، شماره های نو در جغرافیای سیاسی ايرانپژوهشی نگرش

49. Christina. Jones, Anthony. Vardanian, Trahel. Threats to Global Water Security, Springer Publisher, 

2009, p. 184.  

50. Aloys, Arthur M., The Kabul, Kunduz, and Helmand Valleys and the National Economy of 

Afghanistan: A Study of Regional Resources and the Comparative Advantages of Development, National 
Academy of Science- National Research Council Whashington, D.C., 1959, p. 207. 

51. Adman, Fatemeh, Water Dispute Escalating between Iran and Afghanistan, Atlantic Council, 2016, 

p. 2 
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 به راجع معاهده» عنوان تحت یامعاهده 4354 سال در ،اختالف حل منظور به 59.است داده نشان
 ،مزبور نامهموافقت 2 ماده موجببه. شد منعقد 51«افغانستان و رانيا دولت نیب رمندیه رود آب
 مترمکعب 1 مقدار نيا به که است مترمکعب 22 هیثان هر در رمندیه رود از رانيا دولت بهآحق»
 در» که کندمی انیب بآکمهای سال خصوص در 1 ماده در نامهموافقت. «شد افزوده هم گريد

 یریگاندازه ارقام و باشد کمتر آب نرمال سال از آب انيجر مقدار یمیاقل حوادث اثر در که يیهاسال
 مشابه یهاماه به نسبت را بحث مورد ماه قبل یهاماه به مربوط انيجر دهراود یشناسآب دستگاه

 در که یتناسب به 9 ماده جدول 2 ستون در مندرج ارقام ،دهد نشان یکمتر مقدار ،آب نرمال سال
( بحث مورد ماه تا ماقبل مارس ماه انيجر صورت نيا در) آب سال همان ماقبل یهاماه یواقع انيجر
 ريمقاد و ابديمی ليتعد آب سال همان هنديآ یهاماه یبرا دارد آب نرمال سال کي مشابه یهاماه با

 .«شودمی داده ليتحو رانيا به 9 ماده در مندرج مواضع در شدهليتعد
 

 (ترکمنستان ـ رانیا) 33یدوست سد . هـ
 است درويهر بر خاتون پل سد خصوص در سابق یشورو و رانيا توافقات وارث ترکمنستان دولت

 را ترکمش اقدامات ن،یشیپ توافقات یمبنا بر کشور دو. شد معروف یدوست سد نام به بعدها که
 4915 سال در افغانستان اعتراض با اقدامات نيا. کردند آغاز سد احداث اتیعمل کردنيیاجرا یبرا

 احداث که آنجا از. دارد دست در را رودخانه نيا بر 56سلما سد احداث کردمی اظهار که شد مواجه
 سد یياجرا اتیعمل ادشدهي خيتار در و بود یشورو و رانيا نیب توافقات یطوالن سابقه یدارا سد

 دارمق همان بودنیجار موجبات کماکان خواست افغانستان دولت از رانيا دولت ،بود شده آغاز زین
 رانيا سرحدات به داشته انيجر افغانستان و رانيا مشترک مرز در سلما سد احداث از قبل کهرا  یآب

 یجمهور یساؤر حضور با 4989 سال نيفرورد 29 در و افتي ادامه سد احداث رونيازا. برساند
 

 ،«برداری از رودخانه مرزی هیرمند توسط ايران و افغانستانابعاد حقوقی بهره» ؛زادهعباس مرتضی و زاده، رضاموسی .39

 .411 ، ص4935 بهار ،39شماره  ،22دوره  ،فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز

54. Afghan-Iranian Helmand-River Water Treaty 

 .ک: ، نسنداين جهت دسترسی به 
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/95041. 

55. Doosti Dam 

56. Salma Dam 

به مدت مديدی به تعويق  4316عملیات عمرانی سد در قسمت فوقانی منتهی به رود هريرود از زمان آغاز ساخت سد در سال 
در آن طرف را اين پروژه ايران د. کنهزار هکتار از اراضی را آبیاری می 14مگاوات برق تولید و بیش از  12افتاده است. اين سد 

ان به ترين بخش افغانسترا در غربی سلماساخت سد  . شايان ذکر است که دولت هند اخیراًداندمیتهديد علیه منابع آبی  ،مرز
 ده است. ن.ک: انرس پايان

Bradnock, Robert W, The Routledge Atlas of South Asian Affairs, Routledge Publisher, 1st ed., 2016, p. 

171. & Wirsing, Robert G. Adeel, Zafar. Imagining Industan: Overcoming Water Insecurity in the Indus 
Basin, Springer Publisher, 2016, at. p.10.  

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/95041


633     6931/ پاییز ـ زمستان 16المللی/ شماره حقوقی بین مجله 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مندبهره یمساو طوربه سد از حاصل منافع از دولت دو 51.دیرس یبرداربهره به ترکمنستان و رانيا
 صفر نقطه و مشهد شهر شرق شمال یلومتریک 264 در سد نيا که است ذکر انيشا 58.ندشومی
 اندعبارت یدوست سد از نظر مورد اهداف ،مجموع در 53.است گرفته قرار ترکمنستان و رانيا یمرز

 مشهد شهر آشامیدنی آب از یبخش تأمین ـ2 روديهر یفصل رودخانه آب میتنظ وسازی رهیذخ ـ4: از
 در ترکمنستان و رانيا مرز تیتثب ـ1 ترکمنستان و رانيا در سرخس دشت یکشاورز آب تأمین ـ9

 امکدهیچ در آن سرچشمه که شده احداث ایرودخانه روی بر مزبور سد. یفصلهای البیس برابر
 مهسرچش افغانستان مرکزهای کوه از روديهر رودخانه) ندارد قرار ترکمنستان و ايران کشور دو از

 بحران رايطش در تواندمی سد اين آب به دستپايین مناطق و شهرها شدنوابسته بنابراين(. ردیگمی
 ورکش دو برای طريق اين از و گیرد قرار افغانستان دست در فشاری اهرم صورتبه اضطراری، و

 ديدگاه زا اساس، اين بر. کند امتیاز دادن به وادار را هاآن يا کرده وضعیت ايجاد ترکمنستان و ايران
 وابستگی مینهز و کرده ايران از ترمناسب مراتببه را افغانستان موقعیت ،سد اين احداث ،ژئوپولیتیک

 افغانستان، رد ثبات برقراری با شکبی ،نيا بر عالوه. است آورده فراهم افغانستان به را رانيا بیشتر
 تهديد ،لفهؤم اين .کرد خواهد یریگیپ خود مرزی هایآب مهار جهت را خود جدی اقدامات دولت
 وابطر بیشتر هرچه بهبود جهت در فعال ديپلماسی با تنها که داشت خواهد بر در ايران برای جدی

 جهت رد دستپايین حقوق رعايت و رودخانه اين سر بر توافقاتی به توانمی مختلف هایزمینه در
  64.دست يافت مشترک هایآب از برداریبهره

 

 یحقوق قواعد. 4
 به ار زيستمحیط از تيحما و حفاظت که ندشومی داريپد یحقوق قواعد ،یحقوق عيوقا رهگذر از

 :شودمی یبررس قواعد نيا از یتعداد ،ليذ در. دارند همراه
 

 16نیسرزم از بارزیانریغ استفاده قاعده .الف
 هیاعالم» در بار نیاول یبرا نیسرزم از بارزيانریغ استفاده قاعده ،یالمللبین اسناد جرگه در

 ملل سازمان منشور طبق هادولت» ،هیاعالم نيا 24 اصل موجببه. شد يیشناسا 62«استکهلم
 

 .492ـ499 ، صصهمان ؛پورعلیمحمد. 31

58. Berga, L. Bofill, J.C. Polimon, A. Buil, E. De Cea, J.A, Manueco, J. Dams and Reservoirs, Societies 

and Environment in the 21st Century, Taylor & Francis Group, 2006, p. 523. 

59. Hrdina, Ivan. Romancov, Georgij. Zlámal, Jaromír. Barták, Jirí. Underground Space – The 4th 

Dimension of Metropolises, CRC Press, 2007, p. 583. 

 .444ـ444، صص همان ؛فرجامنیک و خضری ؛عزتی. 10

61. The Rule of Non-Harmful Use of Land 

62. Stockholm Declaration 
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 مطابق شانمنابع از یبرداربهره یبرا حاکمه حقوق یدارا ،المللبین حقوق اصول و متحد
 طهیح در شدهامانج هایتیفعال تا دهند یبیترت بايد و هستند ودخ یزيستمحیط ایهتاسیس

زيان ا هآن یمل تیصالح از خارج مناطق اي کشورها ريسا زيستمحیط بهها آن نظارت اي تیصالح
 در جهت نیهم به و است برخوردار یعرف گاهيجا از المللبین حقوق در مزبور قاعده 69.«نرساند
 به مربوط دمتح ملل سازمان ونیکنوانس رینظ ،شده میتنظ استکهلم کنفرانس از بعد که یاسناد
 که یالمللبین يیقضا مراجع یأر نیاول 66.است شده تأکید آن بر 65 وير هیاعالم و 61یستيز تنوع

 و امريکا متحده االتيا دولت دو انیم 61اسملتر ليتر هیقض یداوررأی  ،پرداخت مزبور قاعده به
 متحده االتيا دولت یحقوق نظام به رجوع و جامع هاییدگیرس از پس داوری وانيد .بود کانادا

 
 ن.ک:. است زيستمحیطها به حفاظت از تعهد عام دولت هاعالمیه استکهلم دربرداند 24اصل . 19

Sage-Fuller, Bénédicte, The Precautionary Principle in Marine Environmental Law, with Special 
Reference to High Risk Vessels, Routledge Publisher, 2013, pp. 66-67. 

64. United Nations Convention on Biological Diversity 

ر داشته است: مطابق منشور سازمان ملل متحد و اصول به اظها کنوانسیون سازمان ملل متحد مربوط به تنوع بیولوژيک 9ماده 
 ستندهی خود زيستمحیطهای شان مطابق سیاستبرداری از منابعها دارای حقوق حاکمه به منظور بهرهالملل، دولتحقوق بین
اير س زيستمحیطها موجب ورود زيان به شده در حیطه صالحیت يا نظارت آنهای انجامترتیبی دهند تا فعالیت اندو مسئول

 .شودها نها يا مناطق خارج از صالحیت ملی آندولت

65. Rio Declaration 

 ،کنوانسیون سازمان ملل متحد مربوط به تنوع بیولوژيک است 9و ماده  استکهلماعالمیه  24همانند اصل  ويراعالمیه  2مفاد ماده 
برداری شان بهرهاز منابع، ایزيستی و توسعههای محیطتوانند مطابق سیاستها میدولت ويراعالمیه  2با اين تفاوت که مطابق ماده 

ها دولت ،شناختیزيستن سازمان ملل متحد مربوط به تنوعکنوانسیو 9و ماده  استکهلماعالمیه  24حالی که مطابق ماده  در کنند
د که قصد توان چنین برداشت کر. از اين تفاوت میکنندبرداری بهرهشان از منابع زيستیمحیط های صرفاًمطابق سیاست توانندمی

ا های آنمحیطی مانع تحقق اهداف توسعههای زيستخواهند اجازه بدهند نگرانیها مطابق اعالمیه اين بوده است که نمیطرف
 بشود. ن.ک:

Verma, Rajinder, Management of Natural Resource and Laws in India, Laxmi Book Publication, 2016, 

p. 94. 

، «تزيسمحیطالملل از سرزمین در حقوق بین بارزياننگاهی به اصل استفاده غیر» ؛حسینآبادی، محمدرمضانی قوام. 11

 .58 ـ 64، صص 4986 تابستان ،1، سال چهارم، شماره پژوهشکده علوم محیطی

67. Trail Smelter 

ع خساراتی به محصوالت کشاورزی، مرات ،در کانادا ليترهای کارخانه ذوب آهن در اثر انتشار دی اکسید سولفور ناشی از فعالیت
 و مجدداً 4346توجهی بعد از . انتشار دی اکسید سولفور و ورود خسارت به طريق قابلشدوارد  امريکاو درختان اياالت متحده 

ين کمیسیون ا .شد امريکاـ  المللی کاناداافزايش يافت که منجر به ارجاع مسئله به کمیسیون مشترک بین 4321و  4325بعد از 
اعضای کمیسیون به اتفاق آرا دولت کانادا را به  4394. در فوريه شد تأسیسهای مرزی درباره آب 4343بر مبنای معاهده 

محکوم کردند. کمیسیون در خصوص خسارات  4392زمانی منتهی به ژانويه  در بازه وارده هزار دالر بابت خسارات 954پرداخت 
در  ريکاامد. اياالت متحده کرهايی و استفاده از تجهیزات به منظور جلوگیری از انتشار سولفور توصیه 4392وارده بعد از ژانويه 

دند اختالف خود کرنامه موافقت دو طرف با انعقاد موافقت 4395به ورود خسارات بیشتر اعتراض کرد و در آوريل  4399فوريه 
 را به ديوان داوری ارجاع دهند. ن.ک:

Sands, Philippe. Peel, Jacqueline. Principles of International Environmental Law, Cambridge University 
Press, 2016, p. 254. 
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 یدولت چیه متحده، االتيا قواعد نیهمچن و المللنیب حقوق اصول طبق: » است داشته انیب امريکا
 رودو موجب که دهد استفاده اجازه اي کند استفاده نحوی به خود نیسرزم از که داشت نخواهد حق

 حقوق مختلفهای حوزه در مزبور قاعده 68(«.شود گريد کشوری به کشور آن) ... توسط خسارت
 از اربزيانریغ استفاده قاعده. است برخوردار يیباال يیاجرا توان از یسدساز ازجمله المللبین

 ستداللا ارستانمج. بود توجه مورد ماروسیناگ ـ کوویگابچ سد هیقض یدادرس فرايند در نیسرزم
 ممکنریغ را معاهده اجرای ،زيستمحیط از حفاظت درباره المللبین حقوق الزامات که کردمی
 مطابق گريد دولت نیسرزم به یاساس خسارت ورود تیممنوع هجادشديا شیپ از تعهد و است هکرد

 جهینت در. است شده ليتبد خسارات از رییشگیپ 63«الشمولعام تعهد» به ،رییشگیپ اصل با
 مجبور ،C انتيوار کار درآوردنقیتعلبه با مقابل طرف مخالفت لیدل به که کرد استدالل مجارستان

 تیممنوع بهها دولت تعهد که داردمی اظهاررأی  نيا در وانيد 14.است شده آنبه  دادنانيپا به
 رمندیه رود خصوص در 14.است یالمللبین عرف بر یمبتن ،یفرامرز محیطیزيست خسارت جاديا

 همعاهد است، شده ساخته آن یرو بر یکجک سد و ارغنداب سد رینظ یمتعدد یسدها امروزه که
افغانستان موافقت  که کندمی اظهار 5 ماده در افغانستان و رانيا دولت نیب رمندیه رود آب به راجع

آن از آب رود هیرمند)هلمند( که مطابق احکام مندرج مواد  بهآحقدارد اقدامی نکند که ايران را از 
دولت  ،به عبارت بهتر 12.کنداين معاهده تثبیت و محدود شده است بعضاً يا کالً محروم  1و  9و  2

 زيستمحیطافغانستان متعهد است که از هر اقدامی در سرزمین خود که منجر به ورود زيان به 
قاعده استفاده بر معاهده مزبور  ،شدگونه که مشاهده  کند. همانشود خودداری می دولت ايران

 حقوقهای ين چالشتربزرگده است. در عصر حاضر يکی از کر تأکید از سرزمین بارزيانغیر
ذکور م پروژهاجرای  ،شدطور که در باال اشاره  . هماناست در ترکیه گاپسازی سد پروژه ،المللبین

متوالی در کشورهای عراق و سوريه و پديداری های منابع آبی و خشکسالی کاهشمنجر به 
سوريه، عراق و ايران با های ه است. مذاکرات ديپلماتیک دولتشدگردوغبار در ايران های چشمه

توانند یم سوريه و عراقهای رسد دولتمی است. به نظر نرسیدهای به نتیجه به امروزدولت ترکیه تا 

 
ر پرتو آرای د زيستمحیطالملل اصول حقوق بین» ؛فرموسوی حسینسید و حسینی حسینسید ،اهللفضلموسوی، سید. 11

 .44ـ42، صص 4931 پايیز ،18هفدهم، شماره  دوره، میفصلنامه پژوهش حقوق عمو، «المللیمراجع حقوقی بین

69. Erga Omnes 

70. ICJ Reports. 1997, p. 62 

71. Lyster, Rosemary. Bradbrook, Adrian. Energy Law and the Environment, Cambridge University Press, 

2006, p. 38 

بار از سرزمین زيانمعاهده راجع به آب رود هیرمند بین دولت ايران و افغانستان به قاعده استفاده غیر 6همچنین در ماده . 14

ه به طور کلی نامناسب شود يا به است براساس ماده مزبور افغانستان اقدامی نخواهد کرد که حقابه ايران برای زراعت شداشاره 
 های فنی و معمول قابل تصفیه نبوده و استعمالمواد شیمیايی حاصله از فاضالب صنايع به حدی آلوده شود که با آخرين روش

 د.شوآب برای ضروريات معدنی ناممکن و مضر 



  633  یند سدسازی از ...اها در فرالمللی دولتخأل معاهداتی: لزوم کنکاش در تعهدات بین
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ی اقامه المللبینعلیه دولت ترکیه در مراجع  ،از سرزمین بارزيانقاعده عرفی استفاده غیربه استناد 
ی المللینب. در خصوص ديوان کندورود پیدا  ادعودولت ثالث به اين  عنوانبهو دولت ايران  کنند ادعو

ضو ع خودخودبه ،هر سه کشور ترکیه، عراق و ايران به تبع عضويت در سازمان ملل ،دادگستری
در آن ها خاصی است که توافق صريح طرف نامهموافقتند. رسیدگی در ديوان تابع هست ديوان هم

را به  ادعوتوانند می خاص نامهموافقتترکیه و عراق با انعقاد های . بنابراين دولتباشده شددرج 
 19«شرط اختیاری اعالمیه»ها چنانچه طرف ،ی دادگستری ارجاع دهند. عالوه بر اينالمللبینديوان 

 اعودها، ديوان از صالحیت رسیدگی به صرف درخواست يکی از طرفديوان را پذيرفته باشند به
اين اعالمیه را  4394. در خصوص اعالمیه شرط اختیاری، دولت ايران در سال است برخوردار

آن را از جانشین ديوان دائمی  4354ی دادگستری داد و در سال المللبینتحويل ديوان دائمی 
رکیه و عراق تهای ی دادگستری تحويل گرفت. دولتالمللبینی دادگستری يعنی ديوان المللبین

فصل اختالف ترکیه، عراق و ايران تا واند. بنابراين حلهکردنرا صادر هم تا به امروز اين اعالمیه 
ده يادشده قاع ،. عالوه بر ايننیست کار میسراز رهگذر اين سازِ را صادر نکنند زمانی که اين اعالمیه

بر  لماسقابلیت اجرايی دارد. دولت افغانستان بايد در جريان ساخت سد  یدوستدر خصوص سد 
 زيستمحیط( که منجر به ورود زيان به آبهحق کاهشخودداری از  )مثالً هريرود از هرگونه اقدامی

 رالذک. با عنايت به مطالب اخیرکندشود، خودداری می ترکمنستان و ايرانهای سرزمین دولت
متعهد به رعايت قاعده عرفی استفاده سازی سد فراينددر ها توان نتیجه گرفت که دولتمی
 دارد. دنباله را ب شانیالمللبیناز سرزمین هستند و نقض اين قاعده مسئولیت  بارزيانغیر
 

 12قاعده ضرورت .ب

 15ويرو  استکهلمهای را بايد در اعالمیه زيستمحیطسرآغاز قاعده ضرورت حمايت و حفاظت از 
 

73. Optional clause declaration 

ماده  2 بند موجببهها براساس اقتدار حاکمیتی خود و ه است که دولتاعالمیه شرط اختیاری صالحیت ديوان، عملی يکجانب
توانند بنا به های امضاکننده اين اساسنامه میاين مقرره دولت موجببهکنند. المللی دادگستری صادر میاساسنامه ديوان بین 96

يی ری را نسبت به تمام اختالفاتی که جنبه قضاالمللی دادگستاختیار خود در هر موقع اعالم دارند که قضاوت اجباری ديوان بین
د خود به خود و بدون شوداشته و مربوط به موضوعات مدنظر ديوان باشد در مقابل هر دولت ديگری که اين تعهد را متقبل 

 نمايند. ن.ک:قرارداد خاصی قبول می
Tomuschat. Christian, Zimmermann. Andreas, Oellers-Frahm. Karin, Tams. Christian J., The Statute of the 

International Court of Justice: A Commentary, Oxford University Press, 2012, p. 677. 

74. The Rule of Necessity 

ای آورد و برزيست به وجود میشد طبیعی جمعیت دائماً مشکالتی برای محیطردارد: اعالمیه استکهلم اظهار می 5ماده . 13

 1اصل  موجببههمچنین  .ای در پیش گرفته شودها و اقدامات بسندهمقابله با اين مشکالت بايد در زمان مناسب سیاست
سعه تلقی شود و ناپذير توجزء تفکیک عنوانبه زيستمحیطبايد حفاظت از  اعالمیه ريو به منظور دستیابی به يک توسعه پايدار،

 د.کرنبايد آن را جداگانه بررسی 
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لوگیری ج برایضروری است  ،المللبینحقوق  قديمی و نخستینِ هقاعدمطابق اين  .کردجستجو 
 نيا ،المللبین حقوق حوزه در 16کلیه اقدامات ممکن انجام گیرد. ،زيستمحیطاز ورود خسارات به 

در اين  11.شدمطرح  سد هیقض همان اي یاسلواک و مجارستان نیب اختالف در بار نیاول یبرا قاعده
به ضرورت حمايت و حفاظت از  ،قضیه دولت مجارستان برای توجیه اقدام خود در فسخ معاهده

 حالت 4383 سال در ايآ که دکر یبررس گونهنيا را مسئله نيا وانيداستناد کرد.  زيستمحیط
 زا آنکه بدون بتواند مجارستان آن بر اساس تا داشت وجود المللبین حقوق مطابق ضرورت

 به متعهد ،ربطیذ اسناد و 4311 معاهده با مطابق که را یامور باشد، برخوردار یالمللبین تیمسئول
 عنوانهب المللنیب حقوق در ضرورت حالت که کندمی اظهار وانيد کند؟ رها و قیتعل بوده آن یاجرا

 طيشرا وانيد هیقض نيا در. است هپذيرفته شد 18متخلفانه فعل وصف هکنندزائل عوامل از یکي
 تحال در اساس نيا بر: دهدمی قرار مدنظر را هادولت تیمسئول سينوشیپ طرح 99 ماده در مقرر

 ديشد طرخ برابر در یاساس منفعت از حفاظت منظور به کشور راه تنها ديبا متخلفانه عمل ،ضرورت
 در تعهد آنچه برابر در را کشور چند اي کي یاساس منفعت ،ديشد یاگونهبه باشد، الوقوعبيقر و

 دخو نظر، مورد کشور افکند،ین مخاطره به را مجموع در یالمللبین جامعه اي دارد وجود آن برابر
 را رتضرو به استناد امکان ،بحث مورد یالمللبین تعهد و باشد نکرده جاديا را ضرورت تیوضع
 که کرد قيتصد وانيد. است شده متبلور یعرف المللبین حقوق در طيشرا نيا. باشد نکرده سلب
کوو ـ گابچی پروژه از ثرأمت که اشمنطقه یعیطب زيستمحیط خصوص در مجارستانهای ینگران

 تیمسئول سينوشیپ طرح 99 ماده مفهوم در دولت آن یاساس منفعت با مرتبط است ناگیماروس
 احراز ،اوالً که کرد اعالم گابچیکوو ـ ناگیماروس با رابطه در وانيد ،نيا وجود با. ستهادولت

 ورمزب دولت یاستناد خطرات ،اًیثان .دهینرس تيکفا حد به مجارستان دولت یاستناد خطرات
 به رهمذاک راهکار ،پروژه یرهاساز یجابه توانستمی مجارستان نيا بر عالوه. نیست الوقوعبيقر

 یادعا نيا وانيد سرانجام .کند بیتعق را آنهای مهلت ديتمد و پروژه در دنظريتجد منظور
 حقوق ديجد طيشرا یداريپد لیدل به معاهده یاجرا عدم و اختتام خصوص دررا  مجارستان

 
 .452، ص 4939دانشگاه قم، ، زيستمحیطهای حقوق انديشه ؛عزيزاهلل فهیمی و مشهدی، علی. 11

رورت معتقد است که حالت ض کرافورد مزیجفسور و. پراستکننده وصف متخلفانه حالت ضرورت متمايز از ساير عوامل زايل .11

. برخالف فورس ماژور آن متضمن استبرخالف رضايت، دفاع مشروع و اقدام متقابل منوط به رفتار قبلی دولت زيان ديده 
ناظر  حالت ضرورت استباشد. برخالف اضطرار که متضمن خطرات تهديدکننده علیه جان اشخاص نیروی خارجی تحمیلی نمی

 المللی در کل است. ن.ک:ها و جامعه بینعلیه منافع اساسی دولت، دولتکننده بر خطرات تهديد
Dekker, I.F. Hey, E .Netherlands Yearbook of International Law Volume 41: Necessity Across International 

Law, Cambridge University Press, 2010, pp. 179-186. 

 ها ن.ک:نده وصف عمل متخلفانه دولتکنجهت آشنايی بیشتر با عوامل زايل. 11
Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with Commentaries, 2001, 
Shaw,Malcolm N., (2016), International Law, Cambridge University Press, 2016, pp. 793-799. 
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قاعده ضرورت حمايت  ،عالوه بر اين 13.نپذيرفت یعیطب زيستمحیط از حفاظت به راجع المللبین
مورد  افغانستان و رانيا دولت نیب رمندیه رود آب به راجع همعاهددر  زيستمحیطو حفاظت از 

هر نوع ابنیه فنی مشترک که احداث  ،نامهموافقتاين  1موجب ماده قرار گرفته است. به تأکید
سرحد در بستر رود هیرمند)هلمند(  )اعمار( آن به منظور استحکام بستر رود در مواضعی که خط

. شودتواند احداث می آن بعد از موافقت طرفین بر شرايط و مشخصات ،ه الزم ديده شودشدواقع 
روری اقدامات ض ،توانند به منظور حفاظت از بستر رودمی ايران و افغانستانهای اين اساس دولت بر

کمیسیون حقوق  2444مصوب  ،هادولتنويس مسئولیت طرح پیش 99 ماده را به عمل آورند.
بر اين امر صحه  گابچیکوو ـ ناگیماروسرأی  و ديوان در است تدوين قواعد عرفی ،المللبین

رايط خاصی تحت ش کند که صرفاًمی قاعده استثنايی ياد عنوانبهگذاشته است، منتهی از اين قاعده 
 اربرد دارد که بین منفعت اساسی دولتکسازی . اين قاعده زمانی در حوزه سداست قابل استناد

 ای آن دولت تعارضی پديدارطبیعی( با اجرای تعهد معاهده زيستمحیطحفاظت از  ،مثال طوربه)
ادوار  مختلفهای میراث مشترک نسل عنوانبه زيستمحیط ،. در صورت تحقق چنین فرضیشود

 ذتخادر نتیجه دولت مربوط مکلف به اگیرد. می بشری نسبت به ساير قواعد حقوقی در اولويت قرار
 توان چنینمی . در واقعاست زيستمحیطکلیه تدابیر و اقدامات ضروری به منظور حفاظت از 

اين قاعده در فرض حصول شرايط، گامی مثبت در جهت گذار قواعد نرم حوزه  استنباط کرد که
 . است سدسازی به قواعد سخت آن حوزه

 

 10توسعه پایدار قاعده .ج
ناپذير توسعه اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و احترام اين قاعده با هدف آشتی میان سه عنصر جدايی

وسعه پايدار موضوع ت ،استکهلمی نظیر اعالمیه المللبین. هرچند اسناد نرم شدمطرح  زيستمحیطبه 
 ،با وجود اين 84ه است.شددر ارائه تعريف توسعه پايدار حاصل  یپیشرفت اندک ،انددهکر تأيیدرا 

 ،اين اساس . برکردتعريف  راتوسعه پايدار  4381در سال  82زيستمحیطکمیسیون جهانی توسعه و 

 
79. ICJ Reports. 1997, pp. 31-78. 

80. The Rule of Sustainable Development 

81. Pearce, David. Barbier, Edward. Markandya, Anil, Sustainable Development: Economics and 

Environment in the Third World, Routledge Publisher, 2013, p. 1 

82. World Commission on Environment and Development 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در  464/98قطعنامه  موجببه( برونتلندکمیسیون ) و توسعه زيستمحیطکمیسیون جهانی 
ل به مدت به منظور نیمحیطی طوالنیارائه راهبردهای زيست ،کمیسیون مزبور تأسیسد. يکی از اهداف ش تأسیس 4389سال 

ولین بود. با انتشار گزارش مزبور برای ا« آينده مشترک ما»انتشار گزارش  ،مزبورام کمیسیون ترين اقد. مهماستتوسعه پايدار 
 المللی قرار گرفت. ن.ک:بار مفهوم توسعه پايدار مورد شناسايی بین

Issar, Arie S., Progressive Development: to Mitigate the Negative Impact of Global Warming on the Semi-
arid Regions, Springer Publisher, 2010, p. 19. 
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های انداختن ظرفیتمخاطرهبرآوردن نیازهای نسل حاضر بدون به»توسعه پايدار به معنای 
کمیسیون » 89«.ای که نیازهای نسل کنونی نیز به مخاطره نیفتدبه گونهاست آينده های نسل

در تحقق قاعده توسعه پايدار بر اين باور است که مسائل  زيستمحیطخصوص اهمیت  در« 4331
نقش  آن بايد در رابطه با محیطیزيستمختلف سدسازی نظیر جنبه های کلیدی مرتبط با جنبه

عه کمیسیون معتقد است که توجه به قاعده توس 81سدها در توسعه پايدار مورد توجه قرار بگیرد.
نظیر تحصیل موافقت عموم، حفظ  یپايدار در حوزه منابع آبی و انرژی)سدها( پیامدهای مثبت

توجه به وضعیت سدهای موجود، تضمین تبعیت از قوانین، تحکیم  و حیات رودخانه، زيستمحیط
ژه شعبه وي تأسیسی، المللبینقضايی در حوزه رويه 85دنبال دارد.ه صلح و امنیت و توسعه بشر را ب

گام نخست در جهت تکامل قاعده  4339ی دادگستری در سال المللبینتوسط ديوان  زيستمحیط
یه اولین قض ماروسیناگ و کوویگابچ گام بعدی قضیه سد در 86ی بود.المللبینتوسعه پايدار در سطح 

را  ايدارقاعده توسعه پ ازجملهالملل مستقیم مسائل مرتبط با حقوق بین طوربهکه  است ترافعی
، کند: در طول قرونمی . ديوان در قضیه مزبور در خصوص قاعده توسعه پايدار بیانکندمطرح می

بشر برای مقاصد اقتصادی و غیراقتصادی، همواره در طبیعت مداخله کرده و در گذشته اين مداخله 
 مک اکتشافات علمی وزيست صورت گرفته است. به کاغلب بدون توجه به اثرات آن بر محیط

برای بشر، معیارها و هنجارهای جديدی  محیطیزيستهای مردم نسبت به خطرات افزايش آگاهی
شکل گرفته است که در طول دو دهه گذشته در بسیاری از اسناد حقوقی معرفی شده است. اين 

جديد هستند، صدد انجام اقدامات  هنجارها و معیارهای جديد، صرفاً نه در زمانی که کشورها در
گذشته هستند، بايد مورد  های آغازشده درهايی که در حال ادامه فعالیتبلکه همچنین در زمان

توجه قرار گرفته و از اهمیت الزم برخوردار شود. اين نیاز به ايجاد سازگاری بین توسعه اقتصادی 
 81شده است. گونه که ضرورت دارد در بحث توسعه پايدار مطرح زيست، آنو حفاظت از محیط

 زيستمحیطجزئی از  عنوانبهديوان در اين قضیه بر اهمیت توسعه پايدار در مديريت منابع آبی 

 
83. Rogers, Peter P., Jalal, Kazi F., Boyd, John B., An Introduction to Sustainable Development, Earthscan 

Publisher, 2008, pp. 8-9. 

  ن.ک: ،همچنین جهت آشنايی با ساير تعاريف ارائه شده از توسعه پايدار
Gonzalez, Carmen G., Alam, Shawkat. Atapattu, Sumudu. Razzaque, Jona, International Environmental 

Law and the Global South, Cambridge University Press, 2015; Stokes, Elen, Environmental Law, Oxford 

University Press, 2017;Viñuales, Jorge E., The Rio Declaration on Environment and Development: A 
Commentary, Oxford University Press, 2015. 

84. The Report of the World Commission on Dams, op. cit., p. 27. 

85. Ibid., p. 214. 

86. Belkin, Shimson. Environmental Challenges, Springer Publisher, 2012, p. 455. 

 .443ـ449، صص همان ؛موسوی و عزيزی. 11
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در نظر جداگانه خود معتقد است قاعده توسعه پايدار  83یرامانتريوقاضی  88کند.تأکید میطبیعی 
قاعده جهانی متضمن ايجاد سازش بین ضرورت توسعه و ضرورت حفاظت و حمايت از  عنوانبه

 توسعه قاعده با آشکار تعارض در گاپ پروژه یاجرا امروزه ،عالوه بر اين 34.است زيستمحیط
 انداختنمخاطرهبه بدون حاضر نسل یازهاین برآوردن قاعده نيا هدف که چرا دارد، قرار داريپا

 ت،یجمع یاجبار کوچ ه،يسور و عراق یزراع یاراض رفتننیازب. است ندهيآهای نسل هایتیقابل
 داريپا عهتوس قاعده نقض از یحاک یهمگ ،یباستان آثار رفتننیازب و گردوغبارهای سرچشمه جاديا

 .است هیترک دولت توسط
 

 36قاعده جلوگیری .د

 نيا به 32.است رانهیشگیپ اقدامات اتخاذ قيطر از زيستمحیط از حفاظت صدد در ،یریجلوگ قاعده
 عمل مبنای بر هک کنند یسع ديبا مقررات کارگرفتنبه در هادولت کندمی فیتکل قاعده نيا ،بیترت

 قلمرو تحت 39یخصوص و یدولت بخش هایتیفعال ،یعموم نظم جهت در یدرستبه و منصفانه
 از یریشگیپ را خود تيغا مزبور قاعده 31.نباشد آورانيز زيستمحیط برای وی، کنترل و نظارت
 رفع ددص در قاعده نيا نيبنابرا .است داده قرار واقعه وقوع از قبل زيستمحیط بيتخر و یآلودگ

 در یعلم تیقطع که یموارد در ادشدهي قاعده 35.نیست نظر مورد واقعه وقوع از بعد آورانيز آثار
 آن عامل ،موارد نيا در .ديآمیدر اجرا به دارد وجود زيستمحیط بر یتیفعال بودنبارزيان مورد

 
88. Stephens, Tim. International Courts and Environmental Protection, Cambridge University Press, 

2009, p. 190. 

89. Judge Weeramantry 

90. McIntyre, Owen. Environmental Protection of International Watercourses under International Law, 

Routledge Publisher, 2007, p. 244.  

91. The Rule of Prevention 

92. Nakanishi, Yumiko. Contemporary Issues in Environmental Law: The EU and Japan, Springer 

Publisher, 2016, p. 31. 

 الملل به دولت قابل انتساب نیست. درحقوق بین موجببههای خصوصی يک اصل کلی، رفتار اشخاص يا نهاد عنوانبه .39

عین حال در شرايطی ممکن است چنان رفتاری به دلیل وجود رابطه موضوعی میان شخص يا نهاد مرتکب رفتار و آن دولت، 
نین چ به دو مورد از ،المللیها بابت اعمال متخلفانه بیننويس مسئولیت دولتطرح پیش 8به دولت مزبور منتسب شود. ماده 

پردازد. مورد نخست مربوط به اشخاص خصوصی است که در انجام رفتار متخلفانه از دستور يک دولت ها میشرايط و وضعیت
 .کنندتری است که در آن اشخاص خصوصی تحت هدايت و کنترل يک دولت عمل میکنند. مورد ديگر وضعیت کلیپیروی می

، 4934ر دانش، شه ،گلابراهیم علیرضاترجمه: ، المللح مواد کمیسیون حقوق بینالمللی دولت، متن و شرمسئولیت بین ؛ ن.ک:
 .65ص 

، هارم، چاپ چلد اولج ،حسین حبیبیمحمده: ، ترجمزيستحقوق محیط ؛پیتراچ، سند وينفرايدالنگ ؛کیس، الکساندر. 32

 .13، ص 4932 انتشارات دانشگاه تهران،

95. Etty, Thijs. Somsen, Han. The Yearbook of European Environmental Law, Oxford University Press, 

vol. 8, 1st ed., 2008, pp. 3-4 
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 یبرخ 36.دکن صادر را رفتار آن مجوز دينبا مسئول دولت اي ،یخوددار رفتار آن انجام از ديبا تیفعال
 یداور هیضق در بار نینخست( عام)المللبین حقوق حوزه در یریجلوگ قاعده معتقدند سندگانينو از

ها دولت تیمسئول و یریشگیپ به تعهد یبرا يیمبنا گرانیبرأی  نيا 31.است هشد مطرح اسملتر ترل
 ورود از ندهيآ در ديبا کانادا دولت که کرد انیب خودرأی  در داوری 38.است یفرامرز خسارات بابت

 در یدادگستر یالمللبین وانيد نیهمچن 33.کند زیپره امريکا متحده االتيا نیسرزم به خسارات
 متعهدندها دولت هیکل که داردمی اعالم قاعده نيا یعرف تیماه بر تأکید ضمن کورفو کانال هیقض
 به یجد خسارت ورود موجب کههايی تیفعال از یریجلوگ منظور به موجود یابزارها هیکل از

 خسارت ورود از یریجلوگ بهرا ها دولت تعهد 444.کنند استفاده شوند،می گريد دولت زيستمحیط
 ـ کوویگابچ سد هیقض در توانمی یسازسد حوزه در خاص طوربه همآن ،زيستمحیط به
 حوزه در هک کندمی انیبو  فیتوصرا  یریجلوگ قاعده هیقض نيا در وانيد. کرد مشاهده ماروسیناگ

 یریوگجل ،زيستمحیط به وارده بیآس بودنجبرانرقابلیغ به تيعنا با ،زيستمحیط از حفاظت
 و افغانستانهای دولتهای تیفعال بر نظارت و کنترل منظور به ،نيا بر عالوه 444.است یضرور

 نامهموافقت 8 ماده موجببه ،زيستمحیط به بیآس ورود از یریجلوگ و رمندیه رودخانه در رانيا
باع خود ات نیاز ب سارینفر معاون کم کيو  سارینفر کمهريک از طرفین يک  ،رمندیه آب به راجع

 جوامع یاجتماع و یاقتصاد شرفتیپ و رشد درسازی سد تیاهم ،صورت هر در .کردخواهد  تعیین
 تيعنا با ندهيآ و حالهای نسل یبرا یعیطب زيستمحیط از حفاظت لزوم و طرف کي از یبشر

 ینیبشیپ منظور به مقررات و نیقوان وضع مستلزم ،گريد طرف از مزبور طیمح شکننده تیماه به
 تیمحاک مظهر عنوانبه دولت ،یقانونگذار انيجر نيا در. است آن به خسارت ورود از یریشگیپ و

 .دکن فايا انهریشگیپ قواعد یاجرا در یمثبت نقش يیاجرا یکارهاوساز ینیبشیپ قيطر از تواندمی
 

 

 
 . 61، ص 4939، خرسندی، زيستمحیطالملل حقوق بین ؛زاده انصاری، مصطفیتقی .31

کند، امرزی میهای فربینی آلودگیها را ملزم به پیشالملل که دولتاساسی حقوق بین قاعده عنوانبهی پیشگیری را أاين ر .31
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 604محیطیزیستقاعده ارزیابی آثار  . ـه

 .ردیگمی هسرچشم رییشگیپ مفهوم از که است تعهدی خطرناک، بالقوه هایتیفعال یقبل یابيارز
 به منجر تواندمی فرامرزی خطرات از رییجلوگ جهت تالش در قصور و یکوتاه که آنجا از

 آثار یابيارز قیدق و حیصح انجام که است یبررس قابل زین مسئله نيا ،شود یالمللبین تیمسئول
 خطر از رییشگیپ در دقت و توجه زانیم نییتع جهت استانداردی عنوانبه تواندمی محیطیزيست
مفهوم  چرا که است محیطیزيستبنابراين ارزيابی خطر، عنصری از اصل ارزيابی آثار  449.کند عمل

 تأيیددر  «4331کمیسیون » 441.است مستقیم اقدامات آتیارزيابی در ارتباط با آثار مستقیم و غیر
متعهدند آثار سازی سد فراينددر ها دارد که دولتمی بیان محیطیزيستقاعده ارزيابی آثار 

ند. اين کمیسیون کنرا ارزيابی ها همجوار رودخانههای و دولت هاسدها بر رودخانه محیطیزيست
افزايد: هنگامی که مطالعات اقتصادی و فنی می محیطیزيستدر خصوص بازه زمانی ارزيابی آثار 

سدسازی بايد بر  فراينددخیل در های ، مشاوران فنی و سازمانشودمی به منظور ساخت سد آغاز
 قاعده ارزيابیبه دادگستری  یالمللديوان بیندر حوزه سدسازی  445.کنندتمرکز بومی زيستمسائل 

ذيربودن پکند که اطالع از آسیبمی ه است. ديوان در قضیه سد بیانکرداشاره  محیطیزيستآثار 
مداوم  طورهبطبیعی بايد  زيستمحیط برایطبیعی و پذيرش اين مسئله که خطرات  زيستمحیط

 اذعان ادامه در وانيد 446تر پیگیری شده است.جدی ،در سالیان بعد از انعقاد معاهده شود،ارزيابی 
 مدنظر را محیطیزيستهای ینگران یجد طوربه ديبا که اندموافق ادعو طرف دو هر که کندمی
 نيا یامدهایپ مورد در اساساً طرف دو اما .انجام دهند را یضرور یاطیاحت اقدامات و دهند قرار

 در ثثال طرف ورود است ممکن هیقض نيا در. دارند نظراختالف مشترک طرح بر یاطیاحت اقدامات
 با خود مواضع در طرف دو از کيهر نکهيا شرطبه باشد کارساز و سودمند اریبس ،حلراه افتني

 هیضق در کانادا دولت تیمسئول کرد برداشت توانمی یضمن طوربه نیهمچن 441.ندکن عمل انعطاف
ه است. در اين قضیه دولت کانادا متعهد شدايجاد  رودخانه آب سطح یابيارز فقدان تبع به گت سد

منجر به ورود خسارت به مالکان اموال مستقر در  ،ساختمان و عملکرد سد صورتی که بود که در
ديدگان به زيانبايد ، شودب امريکايا اموال ساير شهروندان دولت اياالت متحده  لِس گالوپجزيره 

های سطح آب رودخانه باال رفت و فقدان ارزيابی 4354-4352های غرامت بپردازد. در فاصله سال
 زيستمحیطشدن سیل و ورود خسارت به منجر به جاری ،الزم به منظور جلوگیری از اين امر
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 .شد امريکااتباع های و دارايی وياونتاردرياچه  ازجملهگانه پنجهای ياچهجنوب و شمال در
 

 جهینت

 و تیمدن ینمادها از ،بشر دستهای سازه از یکي عنوانبه یسدساز معاصر، یالمللبین جامعه در
ای هفستیمان تزاحم یسدساز در ت،یمدن در سدها نقش رغمیعل. شودمی محسوب یبشر توسعه
 توجه لزوم ،ربهت عبارت به. است انينما شیپ از شیب یعیطب بومزيست از حفاظت و یبشر توسعه

 یکي جحانر تاًينها و گريد یسو از یعیطب ستمیاکوس از حفاظت لزوم و سو کي از بشر توسعه به
 نکاشک .است یبشر اتیح ضامن و سازسرنوشت مهم، یامر ،معاصر المللبین حقوق در یگريد بر
 عهداتت خصوص در آورالزام یالمللبین یقرارداد مقررات فقدان ديؤم یالمللبین آورالزام اسناد در

 يیقضا یآرا ،المللبین نرم اسناد پرتو در امروزه ،نيا وجود با. استسازی سد حوزه درها دولت
سازی سد حوزه در اعمال تیقابل از که اندهشد داريپد یحقوق قواعد ،المللبین عرف و المللبین

 یسيدگرد با یالمللبین جامعه در مطلق تیحاکم يیایوستفال مفهوم ،حاضر حال در .برخوردارند
 و ینیرزمس مطلق تیحاکم نيدکتر استناد به توانندنمی گريدها دولت .است هشد مواجه یساختار
 داراقت ،خودسرانه و جانبهيک طوربه مربوطههای دولت یبرا اقداماتشان یامدهایپ به توجه بدون

 ابعمن تيمحدود یایدن در مزبور نيدکتر. کنند اعمال قلمروشان در موجودهای آب رب را شانحاکمه
 جهینت رد و باشد انسان یپاسخگو تواندنمی زيستمحیط از شتریب هرچه محافظت ضرورت و یآب
 قواعد اب آشکار تعارض در ادشدهي نيدکتر .است متروک و مطرود ینيدکتر نیچن یحقوق عدبُ از

 قرار محیطیزيست آثار یابيارز و یریشگیپ دار،يپا توسعه ضرورت، ن،یسرزم از بارزيانریغ استفاده
 نیرزمس از بارزيانریغ استفاده یعرف قاعده تيرعا به متعهد یسدساز فرايند درها دولت امروزه. دارد
 های کشاورزیزمین شدنخشک و آبهحق کاهش به منجر که یسدساز اتیعمل هرگونه. ندهست

 اعدهق موجببه را دولت آن یالمللبین تعهد نقض ،شود رودخانه دستنيیپاهای دولت اي دولت
 یدسازس اتیعمل رهگذر از که رودخانه دستنيیپاهای دولت اي دولت نيبنابرا. دارد همراه به مزبور
 استفاده یِعرف قاعده استناد به توانندمی اندهديد زيان رودخانه باالدستهای دولت اي دولت

 عالوه .نندک فراهم را یخاطهای دولت اي دولت یالمللبین تیمسئول موجبات ،نیسرزم از بارزيانریغ
 رشد یسدساز نهیزم در مشترکهای نامهموافقت انعقاد هرچند معاصر یالمللبین جامعه در نيا بر

 از حفاظت ضرورت لیدل به یدولت که شودمی مشاهده یموارد در ،است داشته یریچشمگ
 موارد نیچن در واقع در. آوردمیدر قیتعل حالت به را معاهده یاجرا ،خود یعیطب زيستمحیط
 تياولو دهمعاه یاجرا از یناش یاقتصاد نفع بر یسدساز فرايند در محیطیزيست نفع ،يیاستثنا
 شوند اختهشن مسئول آنکه بدون توانندمی ضرورت یعرف قاعده به استناد باها دولت جهینت در. دارد
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 یکي. ندکن یخوددار یسدساز به مربوط معاهده یاجرا از خود زيستمحیط از حفاظت یراستا در
 داريپا توسعه قاعده هستند آن تيرعا به متعهدسازی سد فرايند درها دولت که یقواعد از گريد

 ،یسدساز همانند خود یاقتصادهای تیفعال در که متعهدند قاعده نيا موجببهها دولت. است
 .دهند رقرا تياولو در یبشرهای نسل نهيريد نهیگنج عنوانبه را زيستمحیط از مستمر حفاظت
 یالمللبین انويد توسط یریشگیپ قاعده شدنشناختهیعرف با نهيريد هنیگنج نيا از حفاظت امروزه

ند با اکلفمسازی سد فراينددر ها دولت ،اين قاعده بر اساس. است افتهي یشتریب شتاب یدادگستر
از اين  ورند تاآبخش دولتی و خصوصی خودشان را تحت کنترل درکارگرفتن مقررات، فعالیت به

وجب م تعهد، نيا یفايا در کوتاهی هرگونه ،. بدون ترديدشودوارد ن زيستمحیططريق زيانی به 
 از دياب انتها در خواهد شد. دولت آن تیمسئول ،آن تبع به و یخاط دولت یالمللبین تعهد نقض
ها دولت هک کرد ادي المللبین حقوق ینوپا قواعد از یکي عنوانبه یطیمحستيز آثار یابيارز قاعده

 طراتخ وقوع از ،محیطیزيست آثار یابيارز قیدق و حیصح انجام با متعهدند قاعده نيا بر اساس
 به هدتع یاجرا سازنهیزم تواندمی تعهد نيا حیصح یاجرا. ندکن یریشگیپ یسدساز از یناش

 .باشد یریشگیپ



338     6931/ پاییز ـ زمستان 16المللی/ شماره حقوقی بین مجله 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :منابع

 یفارس .الف

 کتابـ 

 4936 ،زانیم ،یالمللبینهای آبراه از یرانیرکشتیغهای استفاده حقوق ؛دهيفر پور،یعلمحمد. 

 4935 مجد، دار،يپا توسعه المللبین حقوق و زيستمحیط یپلماسيد ؛سبحان ،یبیط. 

 4985 زان،یم ،زيستمحیط المللبین حقوق تحوالت ریس ؛اهللفضلدیس ،یموسو. 

 4939 قم، دانشگاه ،زيستمحیط حقوقهای شهياند ؛زاهلليعز ،یمیفه ؛یعل ،یمشهد. 

 ،چاپ ،یخسروشاه حسن و یمشهد یعل :ترجمه زيست،طیمح المللبین حقوق ملکم؛ شاو 
 .4939 ،یخرسند دوم،

 المللینبی دولت، متن و شرح مواد کمیسیون حقوق المللبینمسئولیت  ؛علیرضاگل، ابراهیم ،
 .4934شهر دانش، 

 یبیحب نیحسمحمد: ترجمه ،زيستمحیط حقوق ؛دالنگينفرايو سند تراچ،یپ ؛الکساندر س،یک، 
 .4932 تهران، دانشگاه انتشارات چهارم، چاپ ،اول لدج

 4939 ،یخرسند ،زيستمحیط المللبین حقوق ؛یمصطف ،یانصار زادهیتق. 

 

 لهمقا ـ

 ،نامهفصل ،«سد احداث محیطیزيست اثرات بررسی» ؛شفقتی یمهد و محمدرضا پیرستانی 
 .4988 تابستان ،9 شمارهدوره اول،  ،انسانی جغرافیای پژوهشی

 وقحق در نیسرزم از بارزيانریغ استفاده اصل به ینگاه» ؛نیحسمحمد ،یآبادقوام یرمضان 
 .4986 تابستان ،1 شماره چهارم، سال ،یطیمح علوم پژوهشکده ،«زيستمحیط المللبین

 رقش کیدروپلتیه بر یلیتحل» ؛فرجامکین محبوبه و یخضر حسنمحمد ،اهللعزت ،یعزت 
 چهارم، سال ،رانيا یاسیس یایجغراف در نوهای نگرش یپژوهش و یعلم فصلنامه ،«رانيا

 .4934 زمستان ،4 شماره

 یالمللبین وانيد نقش: ماروسیناگ ـ کوویگابچ پرونده» ؛یموسو یدمهدیس و ستار ،یزيعز 
 ،55 رهشما ،یالمللبین یحقوق مجله ،«داريپا توسعه مفهومسازی برجسته در یدادگستر

 .4935 زمستان و پايیز

 پروژه» ؛مهتاب ،یعصار GAP  ئتیه ،(«هیترک یآناتول در هيرویبسازی سد) خاکستر ريزآتشی 
 .4935 دار،يپا توسعه و محیطیزيست ،یحسابرس

 



  333  یند سدسازی از ...اها در فرالمللی دولتخأل معاهداتی: لزوم کنکاش در تعهدات بین
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 به  با نگاهی محیطیزيستبررسی مفهوم امنیت » ؛جمشیدیابراهیم  و وحید ،جبر حیدریرن
 ،24شماره  سال ششم، ،فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، «ايران محیطیزيستهای چالش

 .4935 زمستان

 ی با المللهای بینکشتیرانی از آبراهبرداری غیرحقوق بهره» ؛خطیبیعطیه  ،شیرازيان، شیرين
 زمستان ،1شماره  دوره دوم، ،زيستیطمحتوسعه و  يداری،فصلنامه پا، «نگاهی به توسعه پايدار

4931. 

 ی مللالبینمطالعه تطبیقی اصول و قواعد » ؛آوريده فريبا و جالل عطاری ،عبداللهی، محسن
 ،2شماره  ،41دوره  ،فصلنامه علوم محیطی، «فرامرزیهای رودخانهحاکم بر تقسیم آب در 

 .4935 تابستان

 توسعه منابع آب ترکیه: مطالعه موردی های ای پروژهبررسی اثرات منطقه» ؛تقیستاری، محمد
 .4936، استراتژيک رياست جمهوریهای مرکز بررسی، «پروژه گاپ و سد ايلیسو

 ،المللبین حقوق اصول» ؛فرموسوی حسینسید و حسینی حسینسید ،اهللفضلسید موسوی 
 ورهد ،عمومی حقوق پژوهش فصلنامه ،«یالمللبین حقوقی مراجع آرای پرتو در زيستمحیط

 .4931 پايیز ،18 شماره هفدهم،

 رمندیه یمرز رودخانه از یبرداربهره یحقوق ابعاد» ؛زادهعباس یمرتض و رضا زاده،یموس 
 .4935 بهار ،39 شماره ،22دوره  ،قفقاز و یمرکز یایآس فصلنامه ،«افغانستان و رانيا توسط

 از حفاظتهای روش بر یمرور» ؛یشهرک یمهد و یبینج نیمحمدامدیس ،نیحسدیس ،یمهاجر 
سال اول، شماره دوم،  ساخت، تيريمد و یمهندس فصلنامه ،«یسدسازهای پروژه در زيستمحیط

 .4935 تابستان

 

 انگلیسی .ب
- Books 

 Adman, Fatemeh, Water Dispute Escalating between Iran and 

Afghanistan, Atlantic Council, 2016. 

 Wieland, Martin. Tan, John S.Y. Ren, Qingwen, New Developments in 

Dam Engineering, CRC Press, United States, 2014. 

 Lewis, Melissa, Kuokkanen, Tuomas. Couzens, Ed. Honkonen, Tuula, 

International Environmental Law-making and Diplomacy: Insights and 

Overviews, Routledge Publisher, 2016. 

 Brennan, Shane. Herzog, Marc, Turkey and the Politics of National 

Identity: Social, Economic and Cultural Transformation, I.B. Tauris 

Publishers, 2014. 

 



333     6931/ پاییز ـ زمستان 16المللی/ شماره حقوقی بین مجله 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Atapattu, Sumuda, Emerging Principles of International Environmental 

Law, Transnational Publisher, United States, 2007. 

 Davis, Peter. L. Stefano, Michelle, The Routledge Companion to 

Intangible Cultural Heritage, Routledge Publisher, 2016. 

 Versluis, Jan. Cornelisse, Peter A., Education in Developing Countries: 

Rotterdam, 18–20 November, 1963, Springer Publisher, 2013. 

 Aloys, Arthur M., The Kabul, Kunduz, and Helmand Valleys and the 

National Economy of Afghanistan: A Study of Regional Resources and the 

Comparative Advantages of Development, National Academy of Science- 

National Research Council Whashington, D.C., 1959. 

 Berga, L. Bofill, J.C. Polimon, A. Buil, E. De Cea, J.A, Manueco, J., Dams 

and Reservoirs, Societies and Environment in the 21st Century, Taylor & 

Francis Group, 2006. 

 Bradnock, Robert W., The Routledge Atlas of South Asian Affairs, 

Routledge publisher, 1st ed., 2016. 

 Brennan, Shane. Herzog, Marc, Turkey and the Politics of National 

Identity: Social, Economic and Cultural Transformation, I.B. Tauris 

Publishers, 2014. 

 Christina. Jones, Anthony. Vardanian, Trahel, Threats to Global Water 

Security, Springer Publisher, 2009. 

 Clark, Robert M. Mitchell, William L, Target-Centric Network Modeling: 

Case Studies in Analyzing Complex Intelligence Issues, CQ Press in United 

States, 2015. 

 Crawford, James. Robb, Cairo A. R., Bethlehem, Daniel L., Sands, Philippe, 

International Environmental Law Reports, Cambridge University Press, vol. 

1, 1999. 

 De Sadeleer, Nicolas, Environmental Principles: from Political Slogans to 

Legal Rules, Oxford University Press, 1st ed., 2002. 

 Dekker, I.F., Hey, E., Netherlands Yearbook of International Law, Volume 41: 

Necessity across International Law, Cambridge University Press, 2010. 

 Etty, Thijs. Somsen, Han, The Yearbook of European Environmental Law, 

Oxford University Press, vol. 8, 1st ed., 2008. 

 Glyn Williams, Brian, Afghanistan Declassified: A Guide to America's 

Longest War, University of Pennsylvania Press, 2012. 

 Hrdina, Ivan. Romancov, Georgij. Zlámal, Jaromír. Barták, Jirí, Underground 

Space – The 4th Dimension of Metropolises, CRC Press, 2007. 

 Kaya, Ibrahim, Equitable Utilization: The Law of Non-navigational Uses 

of International Watercourses, Ashgate Publishing, 2003. 

 Kolars, John F. Mitchell, William A., The Euphrates River and the Southeast 

Anatolia Development Project, Southern Illinois University, 1991. 

 



  333  یند سدسازی از ...اها در فرالمللی دولتخأل معاهداتی: لزوم کنکاش در تعهدات بین
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Larsson, Marie-Louise, The Law of Environmental Damage: Liability and 

Reparation, Martinus Nijhoff Publishers, 1999. 

 Lyster, Rosemary. Bradbrook, Adrian, Energy Law and the Environment, 

Cambridge University Press, 2006. 

 Malcolm N., International Law, Cambridge University Press, 2016. 

 Mc Glade, Katriona. Behnassi, Mohamed, Environmental Change and 

Human Security in Africa and the Middle East, Springer Publisher, 2017. 

 Mcintyre, Owen, Environmental Protection of International Watercourses 

Under International Law, Routledge Publisher, 2007. 

 Nakanishi, Yumiko, Contemporary Issues in Environmental Law: The EU 

and Japan, Springer Publisher, 2016. 

 Rogers, Peter P., Jalal, Kazi F., Boyd, John B., An Introduction to Sustainable 

Development, Earthscan Publisher, 2008. 

 Sage-Fuller, Bénédicte, The Precautionary Principle in Marine Environmental 

Law, with Special Reference to High Risk Vessels, Routledge Publisher, 2013. 

 Sands, Philippe. Peel, Jacqueline, Principles of International Environmental 

Law, Cambridge University Press, 2016. 

 Skinner, Gary. Crafer, Ken. Turner, Melissa, Skinner, Ann, Stacey, John, 

Cambridge IGCSE® and O Level Environmental Management Coursebook, 

Cambridge University Press, 2017. 

 The Report: Turkey 2012, Oxford Business Group, 2012. 

 Verheyen, Roda, Climate Change Damage and International Law: Prevention 

Duties and State Responsibility. Martinus Nijhoff Publishers, 2005. 

 Verma, Rajinder, Management of Natural Resource and Laws in India, 

Laxmi Book Publication, 2016. 

 Wirsing, Robert G., Adeel, Zafar, Imagining Industan: Overcoming Water 

Insecurity in the Indus Basin, Springer Publisher, 2016. 

 Tomuschat. Christian, Zimmermann. Andreas, Oellers-Frahm. Karin, 

Tams. Christian J., The Statute of the International Court of Justice: A 

Commentary, Oxford University Press, 2012. 

 Pearce, David. Barbier, Edward. Markandya, Anil, Sustainable Development: 

Economics and Environment in the Third World, Routledge Publisher, 2013. 

 Issar, Arie S., Progressive Development: To Mitigate the Negative Impact 

of Global Warming on the Semi-arid Regions, Springer Publisher, 2010. 

 Belkin, Shimson, Environmental Challenges, Springer Publisher, 2012. 

 Stephens, Tim, International Courts and Environmental Protection, 

Cambridge University Press, 2009. 

 Patel, Bimal, The World Court Reference Guide and Case-Law Digest: 

Judgments, Advisory Opinions and Orders of the International Court of 

Justice (2001-2010) and Case-Law Digest (1992-2010), Martinus Nijhoff 

Publishers, 2014. 



333     6931/ پاییز ـ زمستان 16المللی/ شماره حقوقی بین مجله 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Sadeleer, Nicolas, Implementing the Precautionary Principle: Approaches 

from the Nordic Countries, EU and USA, Routledge Publisher, 2012. 

 

- Articles 

 Mizanur Rahaman, Muhammad, “Principles of International Water Law: 

Creating Effective Transboundary Water Resources Management”, Int. J. 

Sustainable Society, vol. 1, No. 3, 2009. 

 

- Documents 

 The Report of the World Commission on Dams, Dams and Development: 

A New Framework for Decision-Making, Earthscan Publications Ltd., 

2000. 

 

- Cases 

 Case Concerning the Gabcíkovo - Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia), 

ICJ Reports, 1997. 

 Gut Dam Case (United States v. Canada). Decisions of 1968 rendered by 

the Lake Ontario Claims Tribunal. 

 

- Internet Resources 

 http://www.icj-cij.org/files/case-related/92/092-19970925-JUD-01-00-EN. 

pdf. 

 http://www.fao.org/docrep/005/W9549E/w9549e07.htm. 

 http://rc.majlis.ir/fa/law/show/95041. 

 www.dmk.ir/dorsapax/userfiles/file/hesab_zistmohiti/sadsazi_torkieh.pdf. 

 https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D9%86_%DA%A9%

DB%8C%D9%81%D8%A7. 

 

http://www.icj-cij.org/files/case-related/92/092-19970925-JUD-01-00-EN.%20pdf
http://www.icj-cij.org/files/case-related/92/092-19970925-JUD-01-00-EN.%20pdf
http://www.fao.org/docrep/005/W9549E/w9549e07.htm
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D9%86_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D9%86_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%A7

