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 چکیده
 یاقهمنط توسعه یهاتفاوت ،یزندگ یاستانداردها و درآمد زانیم شيافزا با که است اين گاپ اصلی هدف

 ثبات ،یمل هتوسع اهداف به ،يیروستا بخش اشتغال و دیتول تیظرف شيافزا کمکبا  و ببرد نیب از را
 ،یاریبآ و کشاورزی نظیر هايیبخش شامل گاپ یفعل یهاتی. فعالکند کمک یاقتصاد رشد و یاجتماع

 نيا. با است بهداشت و پرورش و آموزش ،یدارجنگل ،يیروستا و یشهر یهارساختيز ،یآب برق دیتول
 . است زیانگبحث یالمللنیب و داخلی سطح در گاپ یطیمحستيز یامدهایپ حال،

 اپگ هپروژ یدر اجرا هیدولت ترک یطیمحستيزو تعهدات  دهايتهد یبررس ،مقاله نيا نيتدو از هدف
 جهینتبه اين  و پرداخته رابطه نيا در یالمللنیب اسناد و هاونیکنوانس مفاد یبررس بهحاضر  ه. مقالاست
 است شده لحاظ متفاوت یالمللنیب اسناد در که یطیمحستيز تعهدات از یاگسترده فیط که است دهرسی
 . ندتعهدات را اعمال ک نيا ديبا هیحاکم است که ترک زین یسدساز هحوز در
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 مقدمه
دنبال ی جد طوربه 9191 از و گرفت شکل 9یشرق جنوب یآناتول طرح نام به یطرح 9191 سال در

های متعددی در مسیر دجله و فرات اقدام به سدسازی ،گاپ هدر قالب پروژ 9111از سال  هیشد. ترک
 دس از یامجموعه دارد نظر در هیترک دولت ،آن اساس بر که است عمرانی طرحی گاپ ه است.کرد

 یآناتول یهاکوه از کهبسازد  فرات و دجله یهارودخانه بااليی بخش بر را بیآ برق روگاهین و
 .شوندیم روان عراق و هيسور یسو به کشور آن یشرق جنوب از و رندیگیم سرچشمه یمرکز
 ستيزطیمحاز تخريب  ،به دنبال دارد گاپ هپروژ که یاریبس ديفوا آوردندستهب یبرا هیترک دولت

 صنعت ،آشامیدنی آب برق، نیتأم: از نداعبارت ديفوا نيغافل شده است. ا یطیمحستيزو خطرات 
 هجاذب فرودگاه، آهن،راه جاده، یبرا ازیامکانات مورد ن نکردفراهم ها،البیس کنترل ،یکشاورز و

 از یریجلوگ و کشور نيا نیساکن یبرا نينو امکانات مدرسه، مارستان،یب کارخانه، ،یگردشگر
 2.مردم مهاجرت

 گرفته نظر در پول دالر اردیلیم 92 و زمان سال یس ،طرح نيا کامل یاجرا برای ترکیه دولت
 ساخته یبرقاب روگاهین 91 ،مجموع در و دجله بر سد 9 فرات، یرو بر سد 91 طرح، نيا در. است

 و یاریآب را یکشاورز نیزم هکتار ونیلیم 1/9 است قرار طرح نيا ل،یتکم از پس. شد خواهد
 شد ساخته طرح نيا در که بزرگ سازه نینخست. کند دیتول برق ساعت وات لویک اردیلیم 55 ساالنه

در حال حاضر  سداين . بود مترمکعب اردیلیم 91 مخزن حجم با آتاتورک سد 9112 سال در
 پشت رد فرات آب یتمام حبس تیقابل از و استیدن بزرگ سد نینهم و انهیخاورم سد نيتربزرگ

  9.است برخوردار خود مخازن
 راوان،ف آب بر عالوه .است شده سد هاچيدر جنوب در کشت ريز سطح شيافزا منجر به ،سد اين
 آتاتورک سد. هستند یکشاورز هتوسع از ريناپذيیجدا یجزئ ،يیایمیش سموم و کودها از استفاده
 یهانیزم از یاديز مساحت شدنخشک عامل نيتریاصل که است ترکیه در گاپ یسدها ازجمله
 کم هیترک یهایسازسد واسطهبه فرات و دجله یهارودخانه آب ،یعبارت به. است عراق یکشاورز

 شده تبديل گردوغبار دیتول یبرا یمنبع به و داده دست از را خود رطوبت نيالنهرنیب دشت و شده
 وجود به ار منطقه در زگردهاير هديپد ،فرات رود بر آتاتورک بزرگ سد افتتاح با هیترک دولت. است
 نيا ،فرات و دجله بر هیترک توسط گريد یهایسدساز با سال هر و کرد تيسرا رانيا به که آورد

 هیترک در امروز تا. شد سبب را عراق در يیزاابانیب ،امر نيا عالوهبه. است دشدنيشد حال در دهيپد
 
 (.گاپ) GAP خالصه صورتبه و Guneydogu Anadolu Projesi ،یاستانبول یترک زبان به .6

، 9911، جهان سبز ـماهنامه آب، «در ترکیه و آثار آن بر حوضه دجله و فرات گاپ نگاهی به طرح عظیم» ؛محمدی، عباس. 2

 .19، ص 5و  1های شماره

 .نپیشی .9
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 ،سد 219 تعداد، نيا از .است هیترک آب امور کل اداره تيريمد تحت که است شده ساخته سد 519
 هوژپر يینها لیتکم با. هستند کوچک یسدها هاآن هیبق و روندیم شمار هب بزرگ یسدها جزء
  1.کرد خواهد کنترل را فرات و دجله یهارودخانه آب درصد 15 حدود ترکیه ،گاپ

بر روی  2111که ساخت آن از سال  است گاپ هاز مجموعه سدهای پروژ سویليا سد
پايانی ساخت ای بین مرز ترکیه، سوريه و عراق آغاز و مراحل رود دجله در منطقه هایسرشاخه

میلیارد مترمکعب  15میلیارد تا  95را  سویلياکند. کارشناسان، حجم آبگیری سد خود را طی می
 یهابحران و شد خواهد خشک عراق در نیزم هکتار هزار 111،سداين  ساخت زنند. باتخمین می

 نيا به ؛ستین ریتأثیب زین رانيا بر هابحران نيا که گرفت خواهد شکل کشور نيا در یاجتماع
 یریچشمگ صورتبه رانيا در زگردهاير عراق، یکشاورز یهانیزم شدنخشک از بعد که صورت

 توانیم نايرا یماقل بر سویليا سد ژهيوبه و هیترک یهایسدساز ریتأث مورد. در کندیم دایپ شيافزا
 و یداخل یهامهاجرت لیس ،يیايدر یهاگونه از یاریبس ریم و مرگ ها،تاالب شدنخشک گفت

 است یخطرات از یبخش تنها ،ینینشهیحاش هديپد ديتشد و رانيا سمت به هيسور و عراق یکشورها
 یهایدسازس عالوههب. است رانيا کشور گريبانگیر ترکیه توسط سویليا سد ساخت لیدل به که

 که سویليا دس ساخت با و است بوده میهورالعظ تاالب یمقطع یخشکسال یاصل عامل ،هیترک کشور
 ،ندهيآ یهاسال در دارد را آب ینگهدار تیظرف امروز تا شدهساخته یهاسد تیظرف برابر چندين

 یاز مشکالت یکي رانيا غرب و یغربجنوب منطقه در زگردهاير شيافزا بزرگ، یهایخشکسال
 نيا در یاجتماع یهابحران جاديا باعث تينها در موارد نيا .قابل توجه خواهد بود یطیمحستيز

 یمرزها سمت به هيسور و عراق یکشورها مهاجران از یمیعظ لیس جهینت در و شد خواهد مناطق
 یهامهاجرت یغربجنوب یشهرها از و شودیم زین رانيا شامل هامهاجرت نيا. شودیم روانه رانيا
 ،یعدب معضل و دشویم ديتشد ینینشهیحاش هديپد نيبنابرا .شد خواهد شهرها گريد به یاديز

 که افزود ديبا میالعظهور تاالب مورد در. است کشور غرب و یغربجنوب در رانيا تمدن ینابود
 در و شودیم خشک کامل طورهب تاالب ، اينسویليا سد احداث با و شده واقع رانيا در آن سومکي
 و شوندیم کاریب ادانیص از یاديز تعداد ،آن تبع به و رفت خواهند نیب از تاالب نيا انيآبز جهینت
 سد احداث از بعد رانيا در استان 29 از شیب و رفت خواهد نیب از رانيا ريپذديتجد آب از یمین
ی است ابه اندازه گاپ هاز پروژ یناش ستيزطیمح بي. تخرشد خواهند ريزگردها هپديد دچار سویليا

 منجر به مشکالت اند. اين پروژههکردمحیطی داخل ترکیه هم اعتراض که محافل زيست
 و میمستق صورتبه منطقه یکشورها یبرا یاریبس یاقتصاد و یاجتماع ،یطیمحستيز
  5.شودیم میرمستقیغ
 
 .نیشیپ .4

 .11، ص نیشیپ .5



213  6931/ پاییز ـ زمستان 16المللی/ شماره حقوقی بین مجله 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آن یطیمحستيز اتریتأث ،کامل اجرا نشده است طوربههنوز  گاپ هکه پروژدر حال حاضر 
  .شروع شده است

 یطیمحتسيز اصول ،یلمللانیب یبا استفاده از اسناد حقوق که است آن دنبال به نوشتار نيا
 ه)پروژیسدساز هنیزم در را دولت نيا تیمسئول و یطیمحستيزو تعهدات  هیتوسط ترک شدهنقض
 د.کن( تحلیل گاپ

 

 سدها یطیمحستیزاثرات  .6
: وندشیم میتقس عمده هدست دو به و نديآیم وجود به آب عبور یبرا که هستند یریمس هاآبراه
 و هایکشت عبور یبرا که یآب یهاراه. شوندیم جاديا آب عبور یبرا که يیهاآبراه اي هاقنات
 هاآبراه. دشونیم یمنته انوسیاق اي هااچهيدر ها،رودخانه به اغلب ،شوندیم جاديا یآب هینقل ليوسا

 ب،آ انيجر یبرا مهم یمکان و نديآیم وجود به ینیرزميز و یسطح یهاانيجر وستنیپهمهب از
 یهاستمیس یزمان و یمکان یناهمگون. هستند یاهیگ و یجانور مختلف یهاگونه و مواد ،یانرژ

 گوناگون یستيز تنوع شيدایپ ،جهینت در و متنوع و ايپو یآب یهاستگاهيز جاديا به منجر ،یآبراه
 .شوندیم حفظ آبراه انيجر یمکان راتییتغ نظام توسط هاآن یهمگ که است شده

 مفهوم عنوان تحت تریالبیس دشت و آبراه نیب ارتباط زین و آبراه دستنيیپا و باالدست ارتباط
 یعیبط راتییتغ که معناست نيبد آبراه يکپارچگی ،به عبارت ديگر 1.شودیم انیب آبراه یکپارچگي

 به و ودهنب مستقل هم از یالبیس دشت و رودخانه یستيز یهاگونه و آب تیفیک ان،يجر نظام در
 شيافزا و اهانیگ رشد باعث باالدست، در وجودآمدهبه رسوبات و یمغذ مواد. هستند مرتبط گريکدي

 هيتجز باالرفتن باعث یالبیس یهادشت منظم انیطغ. شوندیم دستنيیپا در یستيز یوربهره
 یستيز یهاگونه در یقیتطب یراهبردها تکامل به منجر جهینت در و شده يیغذا هچرخ و یآل مواد

 هاجرم یهایماه قيطر از یمغذ مواد ها،مکان یبرخ در. است یالبیس نظام تابع داًيشد که شودیم
 با وانیح هالش ،مادر یماه مرگ و یزيرتخم از پس. دشویم باز باالدست به دوباره سالمون رینظ
 ریتأث یآزادساز نيا. شودیم آزاد یمغذ مواد ،آن هيتجز با و شده منتقل دستنيیپا به آبراه انيجر

. دارد( النکتونزوپ و توپالنکتونیف بر ریتأث نمونه عنوانبه) هيثانو و اولیه تولید بر یامالحظهقابل
 به ساداج هيتجز زمان در يیايباکتر یهاتیفعال و اولیه تولید ،کايامر یشمال یهاآبراه یبرخ در

 منجر ،سد احداث 1.فتدیب اتفاق زمستان در هایماه یزيرتخم اگر یحت رسد؛یم خود حد نيباالتر
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  9.شودیم آبراه یچندپارگ به
 رییتغ ثباع تينها در و شده آبراه یعیطب یندهايافر بر یشماریب اثرات به منجر ،سد آبگیری

 یگاه که نداشده شناخته میمستق اثر ،اثرات نيا از برخی. شودمی هابومستيز شناختیبوم ساختار
 ،یچندپارگ نيا هيثانو آثار مقابل، طرف از. است مشاهده قابل زین دستنيیپا در لومتریک صد چند تا

  .شوندیم شناخته غیرمستقیم آثار
 :از ندابزرگ عبارت یسدها یداريو پا یطیمحستيزاثرات  یکل طوربه
 زيآبر یهاحوضچه شدنخراب و یاهیگ یهاگونه و یجانور یهاستگاهيز و هاجنگل رفتننیازب

 حوضچه از کربن انيجر و یاهیگ پوشش فاسدشدن علت به مخازن از یاگلخانه یگازها انتشار

 ؛سدها دستنيیپا و باالدست در انيآبز تنوع کاهش
 هانآ یرو بر که يیهارودخانه در هاگونه بیترک و الب،یس آب، تیفیک یرو بر یتجمع آثار

 1.است شده احداث سد نيچند
 

 یالمللنیب یهاآبراه حقوق .2
 ،یمحور بحث که آنجا از کند،یم یبررسرا  یطیمحستيزمقاله اصول و تعهدات  نيکه ا هرچند
 . شودیم انیمختصر ب طوربهحقوق  نيابتدا ا ،است یالمللنیب یهاآبراه از رانیکشتیریغ هاستفاد
 دایپ یاديز هتوسع ریاخ یهاسال در که ستيزطیمح المللنیب حقوق مهم موضوعات از یکي
 ستيزطیمح حفاظت و تيريمد واقع، در. است یالمللنیب یهاآبراه ستيزطیمححفاظت  ،است کرده
 نيتدو. است بوده یجهان و یامنطقه از اعم یالمللنیب مهم یهادغدغه از یکي یالمللنیب یهاآبراه
 افتني به یجهان جامعه شيگرا هدهندنشان خصوص، نيا در یالمللنیب معاهدات و مقررات از یاریبس

 ستيزطیمح حفاظت و یآب منابع از یبرداربهره ژهيوبه ،یآب منابع به مربوط مسائل حل یبرا یراهکار
 تمقررا لیقب از باره نيا در یمتعدد یهاونیکنوانس بيتصو به هاتالش نيا و است بوده هاآن

 یکنیهلس یالمللنیب یهاآبراه و هااچهيدر از یبرداربهره و حفاظت کنوانسیون 1191،91 ینکیهلس
 رانیکشتیریغ مصارف در هاآبراه از استفاده حقوق مورد در متحد ملل سازمان کنوانسیون و 291199
 . ديآیم شمار به هاآبراه به مربوط مشکالت حل یبرا یابزارکه  شد منجر 191192
 

8. Ward, J. V. & Stanford, J. A, “Ecological Connectivity in Alluvial River Ecosystems and Its Disruption 

by Flow Regulation”, Regulated Rivers: Research & Management, vol. 11(1), 1995, pp. 105–119, Available 

at: http://www.d.umn.edu/~thrabik/Ward%20Stanford%20RegulatedRivers%201995.pdf. 

 پايیز ،21شماره  ،1دوره  ،فصلنامه مطالعات راهبردی، «گیریسدها و توسعه: چارچوب جديد برای تصمیم» ؛اکرم عوامی، .3

 .292، ص 9915
10. Helsinki Rules on the Uses of the Waters of International Rivers, 1966. 

11. Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes, 

Helsinki, 1992. 

12. Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses, 1997. 
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 یالمللنیب یاهآبراه از رانیکشتیریغ هاستفاد ونیکنوانس به که است يیکشورها ازجمله هیترک
 یالمللنیب هعهدنام تنها و شده تصويب ورکيوین در 9111 سال در ونیکنوانس نيا. است وستهینپ

 نيا هب هیترک دولت هرچند. است جهان مشترک نيریش آب یالمللنیب یهاآبراه بر ناظر آورالزام
 حائز یلالملنیب یهاآبراه حقوق یعرف قواعد و اصول نيتدو لیدل به سند نيا ،وستهینپ عهدنامه

 ذيل اين اصول و قواعد عرفی بررسی ،کیهبنابراين ضروری است تا تعهدات دولت تر 99.است تیاهم
 .دشو

 یکل اصول: شودیم میتقس دسته دو به ونیکنوانس نيا در شدهدرج یمقررات حقوق ،یکل طوربه
 .یالمللنیب یهاآبراه تيريمد و ینگهدار و حفظ به مربوط قواعد و یحقوق

 

 یحقوق یاصول کل .الف
 اصل بیلق از ،زيستمحیط المللبین حقوق در مطرح حقوقی اصول از بسیاری ،کنوانسیون اين در
 نیسرزمی قلمرو بر خسارت واردآوردن تیممنوع» اصل ،«منابع از منصفانه و معقول یبررداربهره»

 یبررس آن مفاد ،اختصار صورتبه که است هشد تدوين «المللیبین همکاری»اصل و« ديگر دولت
 . شدخواهد 

 قولمع یبرداربهره»اصل  ،معاصر ستيزطیمح المللنیب حقوق یاساس و مهم اصول از یکي
 نيریش آب یهاانيجر از که را يیکشورها ون،یکنوانس نيا 5 هماد. است «منابع از منصفانه و

 آن از لمعقو و منصفانه میتقس و استفاده حفاظت، به برخوردارند مشترک ینیرزميز و ینیروزم
 ارائه کارراه و روش چند ،در راستای اعمال اين اصل حقوقی 1 هماد 91.کندیم متعهد یآب انيجر
 طبیعی، یهاويژگی رعايت با دباي المللیبین هایآبراه ساحلی هایدولت ،ماده اين اساس بر. کندمی

 ساير با مشترک منابع از متفاوت هایاستفاده تأثیرات درنظرگرفتن و اجتماعی و اقتصادی نیازهای
 هادولت هم 1 هماد همچنین 95.کنند حفاظت المللیبین یهاآبراه محیطیزيست منابع از کشورها

 هاستفاد یآب انيجر آن از که گريد یکشورها به توجهقابل بیآس واردساختن از یخوددار به را
 يکی گر،يد یکشورها به توجهقابل بیآس نآوردوارد از خودداری اصل 91.سازدیم متعهد کنندیم
 91.است المللبین حقوق هاولی اصول از

 بیآس واردساختن از یخوددار)اصل  اصل دو اين میان هرابط هدربار دانانحقوق از بسیاری

 
، «پايدار وسعهت به نگاهی با المللیبین هایآبراه از رانیغیرکشتی برداریبهره حقوق» شیرازيان، شیرين و عطیه خطیبی؛ .69

 .11، ص 9911 ،1 شماره دوم، دوره ،زيستمحیط و توسعه پايداری،
14. Art. 5, Ibid.  

15. Art. 7, Ibid.  

16. Art. 7, Ibid.  

17. P. M. Dupuy, Les grands textes de droit international public, 2e éd., Dalloz, Paris, 2000, p. 630.  
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 متفاوتی نظرهایاظهار( منابع از منصفانه و معقول یبرداربهره اصل و گريد یکشورها به توجهقابل
 قوقیح اصليک  ،«منابع از منصفانه و معقول یبرداربهره» اصل که ندابرآن برخی. اندهکرد ارائه

 نواردآورد تیممنوع» اصل ،آن کنار در و دارد اجرا و اعمال قابلیت ،مستقل صورتبه و است جديد
 و ستا المللبین حقوق در سنتی اصل يک ،«ديگر دولت سرزمینی قلمرو بر توجهقابل خسارت

 99کافلیش ازجمله دانانحقوق از ديگر ایعده ،مقابل در. ندارد وجود اصل دو اين میان ایرابطه
 تیممنوع» اصل هيافتتکامل شکل ،«منابع از منصفانه و معقول هاستفاد»اصل  که معتقدند

 دو اين انمی دوگانگی يا تعارضاست. بنابراين « ديگر دولت سرزمینی قلمرو بر خسارت واردآوردن
 91.ندارد وجود اصل

 ردننکزيرا وارد باشد سازگارتر زيستمحیط حقوقی واقعیت با دوم هينظر رسدمی نظر به
 بدين .است مشترک منابع از منصفانه و معقول هاستفاد مرهون ،گريد دولت سرزمین به خسارت

 ،کند یبرداربهره منصفانه و معقول نحو به خود محیطیزيست و معدنی منابع از دولتی اگر معنی
 .يابدمی تحقق نیز دوم اصلبالتبع 

. است« المللیبین همکاری»اصل ،شودمی مطرح نیويورک کنوانسیون در که ديگر مهم اصل
 از لمتقاب برداریبهره و ارضی تمامیت ها،دولت میان حاکمیت برابری رعايت با اساساً اصل اين

 تحقق برای 21.گیردمی صورت مشترک المللیبین آبراه ساحلی هایدولت در موجود هایظرفیت
 شناسیآب يی،وهواآب وضعیت هدربار هاداده و اطالعات تبادل مشترک، فضای يک در اصل اين

 اصل به نیز 29 هماد 29.دارد اساسی و مهم نقش ،مشترک المللیبین هایآبراه محیطیزيست و
 به رودخانه در را یديجد یهاطرح بخواهد یدولت اگرآن  موجببه که پردازدیم یقبل یرساناطالع

 موافقت و هکرد مذاکره یساحل یهادولت ريسا با قبالً ديبا کند جاديا آن در یراتییتغ اي بگذارد اجرا
 يستزمحیط المللبین حقوق در مطرح حقوقی مهم اصول به اين کنوانسیون 22.دينما جلب را هاآن
به اصل  ونیالبته الزم به ذکر است هرچند در کنوانس .دارد مستقیم هاشار« احتیاط» اصل یاستثنابه

 دیتأک مورد یالمللنیب یطیمحستيزاز معاهدات  یاریدر بس اصل نيا ،اشاره نشده است اطیاحت
 .شد خواهد یبررس ،خود به مختص مبحث در و گرفته قرار

 

 المللیبین هایآب مدیریت و نگهداری حفظ، به مربوطقواعد  .ب
 ایهآبراه از رانیغیرکشتی هایاستفاده از عبارت آن اجرايی قلمرو ،کنوانسیون اول هماد مطابق

 
18. L. Caflisch.  

19. L. Caflisch, “La Convention du 21 mai 1997 sur l’utilisation des cours d’eau internationaux à des fins 

autres que la navigation”, Annuaire Français de Droit International, 1997, p.757.  

20. Art. 8, Ibid. 

21. Art. 9 & 11.  

22. Art. 12, Ibid. 
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 ،مذکور کنوانسیون اصلی هدف بنابراين 29.است مديريت و نگهداری حفاظت، قبیل از المللیبین
 ایهاستفاده آن، بر عالوه. است المللیبین هایآبراه و هارودخانه و هادرياچه محیطیزيست حفاظت

 عدنیم منابع از استخراج و ماهیگیری کشاورزی، صنعتی، هایبرداریبهره شامل غیرکشتیرانی،
 .است ارتباط در آن محیطیزيست مسائل با ایگونه به که شودمی

 کنوانسیون اين 21 تا 21 مواد در المللیبین هایآبراه از محیطیزيست حفاظت به مربوط مسائل
 تغییرات هرگونه شامل المللیبین آبراه آلودگی 29 هماد در ،نمونه طوربه. است شده مطرح

 هایالیتفع از ناشی که شودمی المللیبین آبراه در واقع هایآب کیفیت يا ترکیب به آورخسارت
 در دگیآلو هرگونه پديدآوردن از نداموظف هادولت روازاين. باشد غیرمستقیم يا مستقیم انسانی

 آبزيان از بايد هادولت که داردمی مقرر 29 ماده همچنین 21.ندکن خودداری المللیبین هایآبراه
 25.ندکن نگهداری و حفاظت المللیبین هایآب در واقع

 خسارت واردآوردن ممنوعیت» حقوقی اصل اساس بر کنوانسیون 29 و 22 مواد نظری مبانی
 ساحلی هایدولت 22 هماد که است اساس همین بر. است هشد بنا «گريد دولت سرزمینی قلمرو بر
 به بیآ مشترک منابع از حفاظت جهت در را الزم هایپیشگیری و هابینیپیش که کندمی ملزم را

 29 هماد ،ترصريح و دقیق طوربه 21.ندشون کشورها ديگر به زيان و ضرر موجب تا رسانند انجام
. است کرده پیدا اختصاص المللیبین هایآبراه در واقع آبزيان از نگهداری و حفاظت همسئل به اساساً

 قیحقو الزام عنوانبه دريايی جانداران و آبزيان از حفاظت در هادولت کلی هوظیف چارچوب، اين در
 912 هماد ،حقوقی منطق همین یراستا در. است گرفته قرار توجه مورد نوين المللبین حقوق در

 اظتحف دريايی جانداران و آبزيان از بايد هادولت که کندمی تصريح 9192 اهايدر حقوق کنوانسیون
  21.کنند

 اين در. کرد مشاهده 21 هماد در توانمی را مزبور کنوانسیون حقوقی هاینوآوری از ديگر يکی
 در رترب روشی عنوانبه المللیبین هایآبراهاز « معقول و منصفانه» هاستفاد و برداریبهره بر ،ماده

 هتفاداس عدم در حقوقی الزام تنهانه هادولت. است شده تأکید منابع اين از محیطیزيست حفاظت
 «منصفانه و معقول» نحو به خودشان آبی منابع از تا نداملزم بلکه ،دارند آبی مشترک منابع از آورزيان
  29.کنند برداریبهره

 هایآب و المللیبین هایآبراه از برداریبهره ،کنوانسیون اين اصلی قلمرو که است ذکر به الزم
 مقاصد برای هاآبراه اين از استفاده که است بديهی .است رانیغیرکشتی مقاصد برای هاآن
 

23. Art. 1, Ibid.  

24. Art. 21, Ibid. 

25. Art. 23, Ibid.  

26. Art. 22, Ibid.  

27. Art. 192, United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982. 

28. Art. 24, Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses, 1997.  
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 صورت در که داردمی بیان 91 هماد راستا همین در. نیست کنوانسیون اين قلمرو در رانیکشتی
 برداریبهره بر المللیبین آبراه از برداریبهره نوع هیچ قرارداد، برخالف عرفی وجود يا قرارداد نبود

 المللی،بین آبراه از محتمل هایبرداریبهره میان تضاد وجود صورت در. ندارد تقدم آبراه آن از ديگر
 نیازهای شرايط به که خاصی هتوج با و کنوانسیون اين 1 تا 5 مواد به عنايت با دوگانگی اين

  21.شد خواهد وفصلحل ،دشومی معطوف بشر حیاتی و اساسی
 یسند هرگاهاست.  یاصول و قواعد عرف یمزبور حاو ونیکنوانس ،گونه که بیان شد همان

 دیتأک ديبا .سند هستند آن مفاد تيرعا به ملزم زین رعضویغ یهادولت ،باشد یعرف مقررات حامل
 .است ونیکنوانس نيو قواعد مندرج در ا اصول تيملزم به رعا هیکه دولت ترک کرد

 است یالمللنیب یهاراهاستفاده از آب هبحث بر نحو یاصل هیتک کهنيا به توجه با قسمت نيا در
 یمختصر بررس طوربه یالمللنیب یهاآبراه از یبردارمبحث بهره صرفاً تکرار، از اجتناب یبرا و
 شدهنقض یطیمحستيز اصول» قسمت ليذ ،ونیکنوانس نيا در مطرحاصول  ريو سا شودیم

 .شوندیم یبررس «هیترک توسط
 

 یالمللنیب یهاراهآب از یبرداربهره هزمین در یحقوق یهاهینظر. 6ـ2
مختصر بحث  طوربهموجود است که  هيچهار نظر یالمللنیب یهاآبراه از یبرداربهره خصوص در
 .شوندیم
 

 مطلق یسرزمین حاکمیت هینظر. الف
 یالمللنیب هآبراه باالدست دولت از تيحما در است معروف نیز هارمون نيدکتر به که هينظر نيا
 انيرج کشور هر نیسرزم در که یالمللنیب یهاراهآب از قسمت آن ،هينظر نيا موجببه. است ثرؤم

 هر به یآب منبع نيا از تواندیم کشور هر و شده گرفته نظر در کشور آن یداخل یهاآب جزء دارد
 که منافعی دلیل به 91.کند استفاده آن یامدهایپ درنظرگرفتن بدون داندیم یضرور که یصورت

 و اهتنش در هاآن که است یهيبد دارد، مشترک یهاآبراه باالدست یکشورها یبرا نيدکتر نيا
 بوده، نصافا و عدالت برخالف نيدکتر نيا که آنجا از. کنندیم استناد هينظر نيا به یآب اختالفات

 99.کردند تيحماآن  از یاندک دانانحقوق
 يیاقض یهاهيرو توسط نه و شده برده کارهب یالمللنیب یهاهيرو در نه هينظر اين همچنین

 
29. Art. 10, Ibid. 

30. McCaffrey, Stephen C., “The Harmon Doctrine One Hundred Years Later: Buried, Not Praised”, 36 

Nat. Resources J., vol. 3, 1996, p.549. 

31. J. Austin, “Canadian – United States Practice and Theory Respecting the International Law of 

International Rivers: A Study of the History and the Influence of the Harmon Doctrine”, Canadian Bar 
Review, 1959, vol. 31, p.393.  



233  6931/ پاییز ـ زمستان 16المللی/ شماره حقوقی بین مجله 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اند؛کرده نتقادا هينظر نيا از یالمللنیب یداور اي یحقوق میتصم چند ن،يا بر عالوه. است شده دیيتأ
 حکم در هم و 99اسملتر ليتر هقضی و 92النو هاچيدر هیقض با رابطهدر  یداور احکام در هم چنانچه

 ني. ااست شده دهيد وضوحبه موضوع اين 91کورفور کانال مورد در یدادگستر یالمللنیب وانيد
 که رمعاص جهان در هادولت نیب یهایهمکار و نددار متقابل یوابستگ که مدرن یازهاین با هينظر
 95.ستین سازگار است یطیمحستيز مشکالت شدت و آب کمبود خاطربه
 

 ینیمطلق سرزم تیتمام هینظر. ب
 راتییتغ ،خود کشور یعیطب وضع در توانندینم هارودخانه یساحل یکشورها ه،ينظر نيا اساس بر

 نيا رايز دشو کشورها ريسا در یمهم یمنف اثرات و راتییتغ سبب که یطوربه ،ندکن جاديا یجد
 نيا چارچوب در واقع در و گذاشت خواهد اثر دستنيیپا یکشورها یارض تیتمام بر راتییتغ

 یکشورهااز  ،تیفیک و سرعت لحاظ از را آب یعیطب انيجر دارند حق دستنيیپا یکشورها ،هينظر
 دازمنین که چرا است هارمون نيدکتر هينظر با کامل در تضاد اين نظريه 91.کنند تقاضا باالدست

 نيا اگرچه. است یالمللنیب آبراهه ميرژ در رییتغ هرگونه یبرا دستنيیپا یکشورها یقبل توافق
 اصل هيپا بر که رسدیم نظر هب ،است استوار تیحاکم اصل هبر پاي هارمون نيدکتر مانند اصل
 در مندرج تیحاکم یتساو اصل با سازگارتر را آن توانیم نيبنابرا. باشد استوار زین هادولت یبرابر
 ینوع به را نظريه نيا توانیم نیهمچن. گرفت نظر در متحد ملل سازمانمنشور  9 بند ،2 هماد

 مطابق نهیزم نيا در کشورها عام تعهد با و استفاده به مربوط المللنیب حقوق اصول گريد با شتریب
 91.دانست

 حق یمدع ،دستنيیپا دولت رايز است ناعادالنه مطلق، ینیسرزم تیتمام هينظر ،نيا وجود با
 واندتیم که را خود باالدست دولت اقدام هرگونه خود، یوتو با تواندیم و است آب از یکامل انيجر
 از یانهیبه هاستفاد ،دستنيیپادولت  اگر ». دکنمختل  ،باشد داشته نقش آب تیفیک و زانیم در

 عمل نيا عالوه،به 99.«است منابع از نوع نيا اتالف به منجر مسلماً عمل نيا ،باشد نداشته آب
 .خواهد یمعنیب و نامعقول

 
32. Lake Lanoux Arbitration, )France v. Spain), 1957.  

33. Reports of International Arbitral Awards, Trail Smelter Case, (United States v. Canada) 1938-1941, 

pp. 1905-1982, Available at: http://legal.un.org/riaa/cases/vol_III/1905-1982.pdf. 

34. Corfu Channel case, (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania), 1949.  

 .991، ص 9991، دادگستر، المللیهای بینحقوق رودخانه ؛اهللموسوی، سیدفضل. 95

 .999، ص پیشین. 91

 .11، ص همان و خطیبی؛ شیرازيان .97

38. Mcintyre, Owen, “Environmental Protection of International Watercourses under International Law”, 

Ashgate Burlington, USA, 2007, p. 18.  
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 ینیسرزم محدود تیتمام ای تیحاکم هینظر. ج
 منجر است ممکن و هستند اعمالقابلریغ عمل، در ،ینیسرزم مطلق تیتمام و تیحاکم اتينظر
 دستنيیپا و باالدست از اعم یالمللنیب یهاآبراه همجوار دول هیکل انیم یطوالن مذاکرات به

 یساحل ورکش هر که است فرض نيا بر یمبتن ،ینیسرزم محدود تیتمام هينظر آن، برخالف. شوند
 نيا که یشرط به دارد را خود کشور در یجار یالمللنیب یهارودخانه از یبرداربهره و استفاده حق

 مورد، نيا در. دشون گريد یکشورها و هادولت ینیسرزم قلمرو بر خسارت واردآمدن سبب استفاده
 91.است مشروط و ینسب آب، مشترک منابع بر تیحاکم

 یمتقابل حقوق و فیتکال ،مشترک یهاآبراه آب از یبرداربهره به نسبت همجوار دول هیکل
 توسط که هستند یمشترک منابع یالمللنیب یهاراهآب که است استوار دهيا نيا بر اصل ني. ادارند

منافع مشترک  اجتماع وجود. ردیگیم شکل یساحل دول تمام نیب «مشترک منافع اجتماع» هاآن
 از کيهر استفاده و ازهاین یپاسخگو که است دولت منافع «همنصفان و معقول»تعادل  ازمندین

 .هاستآن
 ازجمله .است شده رفتهيپذ کامالً المللنیب حقوق طهیح در ینیسرزم همحدود تیتمام هينظر

 که کرد يیدتأ ادر ونیسیکم ینیسرزم تیصالح درباره 9121 سال در یدادگستر یدائم وانيد یرأ
 هک برخوردارند مشترک یهارودخانه در موجود منابع به نسبت یمشترک و یقانون حق از هاتدول»

 به سبتن نیطرف هیکل منافع اجتماع ،مذکور حق یژگيو نيتریاساس .دشوینم عبور حق به محدود
 با سهيمقا در همجوار دول از کيهر زیآمضیتبع ازیامت ممنوعیت و ادر رودخانه از یبرداربهره

  11.«است گرانيد
 و بلژيک )بین وزیمرودخانه  هیقض درباره یدادگستر وانيد یرأ در یمشابه اصل همچنین

 یرأ در نهايت، در و 19شد اعالم هلمند رودخانه یدلتا هیقض در یداور ئتیه یرأ در و( هلند
 سال در النو هاچيدر یهاآب از یبرداربهره با رابطه در ایاسپان و فرانسه انیم اختالف به مربوط

 12.شد دیکتأ همجوار دول هیکل منافع از تيحما مهم اصل بر 5191
 

 
 

ه دفتر نشري ،مجله حقوقی، «المللرود و حقوق بینطرح تغییر مسیر اروند» شناس، نیلوفر و اصغر جعفری ولدانی؛حق .93

 .219ص  ،9911بهار و تابستان  ،92شماره  المللی،بین خدمات حقوقی
40. Soboka Bulto, Takele, “Between Ambivalence and Necessity Occlusions on the Path towards a Basin 

Wide Treaty in the Nile Basin”, Colorado Journal of International Environmental Law and Policy, vol. 20, 

2009, pp. 3-303. 

مندرج  ی، متن آرا9115 ليآور 91 و 9912 اوت 91 یداور ئتیه یآرا ؛لووت و لوان اسمیت و سرفردريک جان گلدسمید .46

 .199، ص 9911، اولجلد  لندن، س،يپارس شرقی: روايتی از سفرهای کمیسیون مرزی پاردر سنت جان، 
42. Lake Lanoux Arbitration, (France v. Spain), 1957. 
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 مشترک تیریمد ایمنابع مشترک  هنظری. د
 نيریش آب منابع تيريمد چهارم روش دولت، منافع «همنصفان و معقول» تعادل جيترو یبرا

 کرديرو عنوانبه تنهانه نيا. شد جاديا مشترک تيريمد اي مشترک منابع هينظر نام به یالمللنیب
 صلا مجدد یایاح یبرا یالهیوس بلکه ،شد گرفته نظر در آب منابع تيريمد در متفاوت و ديجد

بهره و عهتوس در فعاالنه مشارکت بر یحيصر فیتکل و شد ینیسرزم محدود تیتمام اي تیحاکم
 .کرد مقرر آب مشترک منابع از یمنطق یبردار
 آن به سبتن یالمللنیب آبراهه یساحل یکشورها هیکل که است استوار اصل نيا بر هينظر نيا

 هک دشویم محسوب یاقتصاد واحد ،یالمللنیب رودخانه و نددار مشترک تیحاکم حق رودخانه
 کردنيیاجرا و نيتدو یبرا آن، با همراه .است یساحل یکشورها تمام به متعلق آن منابع

 .شودیم جاديا یالمللنیب سازوکار ،زيآبر حوضچه توسعه و یحفاظت ،یتيريمد مشترک یهااستیس
 یهنجار تیوضع تيتقو باعث تواندیم دشو جاديا معاهده توسط تواندیم که مشترک مديريت اين

 نینچ. انعقاد شود یهمکار به تعهد هدربردارند مختلف نیقوان و یعموم اي یعرف المللنیب حقوق
 است نممک لیم نيا نبود .است نهیزم نيا در یساحل یکشورها داوطلبانه توافق ازمندین یامعاهده

 یقتصادا و یاسیس علل ،یقانون یهاتيمحدود مانند ،باشد زيآبر حوضچه هر در یمختلف ليدال به
 .داشت خواهد همراه به را اصل نيا کردنيیاجرا و توسعه در تیقطع عدم که

 اصل تا تاس آب مسائل و مشکالت یتيريمد کرديرو شتریب مشترک، تيريمد اصل نيبنابرا
 حقوق کنندهنيتدو یهاسازمان و المللنیب جامعه دیيتأ مورد اصل ني. ایالمللنیب حقوق یهنجار

 یطوربه ،است المللنیب حقوق ونیسیکم و المللنیب حقوق سسهمؤ مانند ،نهیزم نيا در المللنیب
 حقوق به مربوط ،متحد ملل سازمان ونیکنوانس نيتدو زمان در المللنیب حقوق ونیسیکم که
 یساحل دول، 5 ماده 2بند در ،9111 سال یالمللنیب یهاآبراه از رانیکشتیریغ یهایبردارهبهر

 یکينزد ارتباط کهاست  کرده 19«منصفانه مشارکت» انجام به قيتشو فعاالنه را یالمللنیب یهاآبراه
 و تیماه ،آن کردنيیاجرا یبرا ونیکنوانس نيا 21 ماده. دارد منصفانه استفاده اصل یاجرا با

 در 11.دهدیم نشان رديپذیم صورت مشترک یسازوکارها توسط که را یابالقوه نقش همحدود
  15.شد خواهد پرداخته اصل نيا شتریب حیتوض به ادامه

 

 یالمللنیب یهاراهبرداری منصفانه از آباصل بهره. 2ـ2
 یاداقتص اي یفن ساتیتأس جاديا است ممکن کشور، چند اي دو مجاور و یمرز یهاهآبرا در اصوالً

 
43. Art. 5(2), Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses, 1997. 

44. Art. 24, Ibid. 

45. McCaffrey, Stephen C., 2007, The Law of International Watercourses, Oxford University Press Inc., 

2nd ed., pp. 99-100. 
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 احتمال یحالت نیچن در. باشد داشته يیهاانيز گريد ههمساي کشور یبرا ،همسايه کشور یسو از
. ندک محدود را آبراه هتوسع شکل نيدتریمف و نيشتریب هاجاز منصفانه، یبرداربهره اصل دارد

 مناسب یبرداربهره عدم و منابع اتالف به منجر است ممکن زمانهم هاستفاد و توسعه نیهمچن
 از کيهر نکردمجزاعمل نخست،: دارد وجود راهکار دو مسئله، نيا حل یبرا. شود یاقتصاد

 مجاور یکشورها مشترک یهاتالش با یبرداربهره ،دوم و یمرز آبراه از یبرداربهره در کشورها
 یکشورها یمرزها از فارغ ،هاآن مشترک منافع یبرا آبراه هحوز هتوسع نيبهتر انجام منظور به

  11.مربوط
 نهیزم نیهم در. هاستآب مشترک تيريمد و عادالنه یبرداربهره ،اساس اين اصل، هدف بر

 یهاتفادهاس به یابیدست و تحقق یبرا سو کي از که داردیم انیب یدادگستر یالمللنیب وانيد
 و یداقتصا مقاصد یبرا آبراه از معقول هاستفاد در طرف دو حق نیب تعادل ديبا مناسب و معقول

 نيا از یطیمحستيز خسارات قبال در حفاظت به تعهد ،گريد یسو از و آورد وجود به یتجار
 . شود حاصل هاتیفعال

 منابع در خصوص 1911 سپتامبر 25 خيتار به 11،ماروسیناگ ـوکویگابچ هیقضحکم  در وانيد
 اظتحف و مشترک منافع خصوص در گريد طرف منافع ،استفادهاگر  ديافزایم مشترک یعیطب
 یریتفس ار ارتباط نيا وانيد نیهمچن .شودیم یتلق معقول و منصفانه ،ردیبرگ در را ستيزطیمح
 در همین خصوص، ديوان در 19. ردیگیم قرار آن یراستا در که داندیم داريپا هتوسع یمحتوا از

 هتفاداس اصل به توجه با(، ی)اسلواک یچکسلواک توسطرودخانه  هجانبکي انحراف طرح با خود حکم
 در و مشترک منبع جانبهکي کنترل» را آن ،یاسلواک یقانونریغ عمل اذعان با معقول، ومنصفانه 

 ستهدان دانوب یعیطب منابع از معقول و منصفانه سهم از خود حق از مجارستان تیمحروم ،جهینت
  11«.است

 تيريمد حفاظت، توسعه، ،یبرداربهره نوع از يافتنهدف اطمینان با ورکيوین 9111 کنوانسیون
 منابع از ینگهدار جهت در نهیبه و داريپا یبرداربهره قيتشو و یالمللنیب یهاآبراه از ینگهدار و
 و همکاری اصول ،ینکیهلس مقررات با مشابه و شده جاديا ندهيآ و حاضر یهانسل یبرا یآب

 یالمللنیب یآب منابع از معقول و منصفانه هاستفاد و توافق به لیتحص جهت یواقع قصد با مذاکره
 یآب عمناب از معقول و منصفانه هاستفاد به را کشورها ،ونیکنوانس 5 ماده. است شناخته تیرسم به را

  51.دکنیم متعهد مشترک
 

 .995-991 ص، صهمان ؛موسوی. 41

47. Gabcikovo Nagymaros 

48. ICJ, 2010, op. cit., pp. 73-75, paras .173-177.  

49. ICJ, Gabcikovo-Nagymaros Case, General List No. 92, 25 September 1997, para. 150, p. 69. 

50. Salman M. A. Salman, “Entry into Force of the UN Watercourses Convention: Why Should It Matter?”, 

International Journal of Water Resources Development , vol. 31, 2015, pp. 4-16. 
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 توانیم هیدولت ترک یهایمنصفانه و معقول، در مورد سدساز هدر نتیجه با توجه به اصل استفاد
 تسین یديلذا ترد دارند؛ یحقوقاز آبراه مشترک هرکدام  یبرداردر بهره یآبراه یکشورها گفت
 یااستفاده ،شد انیب که طور همان. کندیرا محدود م هیعمل دولت ترک یحقوق، آزاد نيکه ا

 تحفاظ و مشترک منافع خصوص در را گريد طرف منافع که شودیم یتلق معقول و منصفانه
بنا کند  مشترک آبراه یرو را یساتیتأس تواندیم هیترک دولت نيبنابرا. ردیبرگ در ستيزطیمح

کند  تيرا رعا ستيزطیمحو حفاظت از  یآبراه یکشورها ريمنافع مشترک سا کهنيمشروط بر ا
 ه است.معقول و منصفان ،نکند وارد انيز یآبراه یکشورها ريسا به که یزمان تا آبراهاستفاده از  رايز

 

 هیترک توسط شدهنقض یطیمحستیزاصول  .9
ر را نقض کرده است که د زيستمحیطالملل اصول حقوق بین ،گاپ هپروژ یاجرا با هیترک دولت

 :شودیم یبررسقسمت به اختصار  نيا
 

 نیسرزم از بارانیرزیغ هاستفاد اصل. 6ـ9
 نيا. ستهاکشور ريسا به خسارت ورود عدم به تعهد آب، یالمللنیب نیقوان یاساس یهاهيپا از یکي

 یکشورها هب رساندنبیآس به منجر یالمللنیب یهاآبراه با مرتبط یهاتیفعال که است یمعن بدان
 خسارت جاديا عدم قاعده به ،ورکيوین 9111 کنوانسیون 1 ماده 59.نشود زيآبر یهاحوضچه

  52.دارد اشاره دول گريد به رپايد و ریچشمگ
 یمبن المللنیب حقوق یميقد و یعرف هقاعد در شهير ن،یسرزم از بارانيرزیغ هاستفاد وعیتممن

 در زین ستيزطیمح المللنیب حقوق ادبیات در. دارد 59یگريد به ضرر ورود و بیآس تیممنوع بر
 نیخستن یبرا گذر مرز یهوا یآلودگ هنیزم در دولت سئولیتم( اسملتر ليتر) 51ليتر هکارخان هیقض
 کارخانه اختالف در 2191 سال در خود حکم در اصل نيا به وانيد نیهمچن. شد يیشناسا بار
 که ردک اعالم وانيد. کرد اشاره بود اروگوئه و آرژانتین میان که اروگوئه رودخانه مجاور کاغذ ریخم
 یجارت و یاقتصاد اهداف یبرا رودخانه نيا از استفاده مورد در نیطرف یازهاین و حقوق نیب ديبا»
 تعادل د،شو منتج یتیفعال نیچن از تواندیم که یطیمحستيز بیآس هر از آن حفاظت به تعهد و

 55.«برقرار کرد

 
51. Kirschner, Adele J. & Tiroch Katrin, “The Waters of Euphrates and Tigris: An International Law 

Perspective”, Max Planck Yearbook of United Nation Law, vol. 16, 2012, p. 356.  

52. Art. 7, Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses, 1997. 

53. Sic utere tuo alienum non laedas (نشود غیر اضرار به سبب که کن اعمال چنان را خود حق )  

54. Trail Smelter 

55. ICJ, Pulp Mills on the River Uruguay, (Argentina v. Uruguay), 10 April 2010. 
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 یراب را خود نیسرزم ندامکلف هادولت الملل،نیب حقوق یسنت و یميقد اصل اين موجببه
نیز بیان  استکهلم هیاعالم ويکمبیست . اصلباشد المللنیب حقوق با ريمغا که رندینگ کار به یاهداف
 کمیتحا حقوق دارای المللیبین قوانین اصول و ملل سازمان منشور طبق بر هادولت» دارد کهمی
 يا مینتض مسئولیت و ندهست خود محیطیزيست هایسیاست مطابق خود، منابع استخراج نظر از

 اطقمن يا کشورها زيستمحیط به ایصدمه که نحوی به را خود قلمرو داخل هایفعالیت کنترل
بالفاصله  هیاعالم ،شودیم مالحظه که طور همان. «دارند عهده به نکند، وارد هاآن قلمرو یماورا

 ستيزطیمحبه  بیعدم ورود آس هنیزم در را هاآن تیمسئول ها،دولت تیبعد از اذعان به حقوق حاکم
ار بزيان هريزگردها مثال بارزی از استفاد هبرای نمونه، پديد گاپ هاجرای پروژ در 51.شودیمتذکر م

شده  رانيا ژهيوبه هيهمسا یوارد کشورها هیترک یراصولیغ یدر اثر سدساز که از سرزمین است
 هکنندديتشد اقدامات انجام ،هیترک کشوربرای  گفت توانیم اصل نيا پرتو در بدواً لذا 51است؛

 یکشورها به خسارت ورود به منجر که یاگونه به ها،جنگل و هاتاالب تخريب نظیر گردوغبار
 59.ستا ممنوع شود گريد

 

  داریپا هتوسعاصل  .2ـ9
 که ردیگیم صورت آب و نیزم از هيرویب یبرداربهره و صنعتی کشاورزی ،گاپ هپروژ یاجرا در

 درازمدت در ملی اقتصاد و یمحل مردم منافع کنندهنیتأم تواندینم و ستین داريپا هتوسع با منطبق
 مردم یبرا هاتننه یاجتماع و یاقتصاد ،یطیمحستيز یهااستیس در داريپا هتوسع ،نيبنابرا. باشد
 51.شودینم دهيد طرح نيا ریتأث تحت یکشورها یبرا بلکه ،هیترک

 ونینوانسک و ملل سازمان آبراه ونیکنوانس یعني یاصل معاهده دو ،یالمللنیب یهاآبراه حقوق در
 5 ندب از سوم. بخش اندکرده اشاره داريپا هتوسع مفهوم به دو هر اروپا یاقتصاد ونیسیکم آبراه
 و کنترل ،یریجلوگ یبرا کشورها اقدامات که داردبیان می 9112 ینکیهلس ونیکنوانس 2 ماده

 
56. Principle 1, Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm 

Declaration, 1972). 

 هادخانهرو اين مسیر بومزيست بر چشمگیری محیطیزيست اثرات فرات و دجله هایرودخانه روی بر ترکیه هایسدسازی .57

 اب جنوب و غرب هایاستان در ويژهبه نیز ايران مردم. گذاردمی وخامت به رو زمان گذشت با که گذاشته جا به عراق کشور در
 فرات و دجله باالدست در را ترکیه هایسدسازی اثر عراق، جنوب در شدهخشک هایتاالب از برخاسته ريزگردهای طغیان
 .19، ص همان ؛.ک: محمدین .کنندمی تحمل

 ؛پیدينگاس ج،.د ن.ک: .باشند داشته مصنوعی يا طبیعی منشأ است ممکن و بوده گوناگون هوا در ريزگردها افزايش أمنش .51

 فوران تا کشاورزی نظیر انسانی های. فعالیت22 ص ،9919 دانشگاهی، نشر مرکز راد، پورکیان منصور :ترجمه هوا، آلودگی
 سنعبدالح :ترجمه ،ستيزطیمح شناخت ؛دانیل بوتکین ن.ک: .شودمی شامل را آن نظاير و طوفان کويرزايی، آتشفشان،

 .119 ص ،9992مشهد،  دانشگاهی جهاد انتشارات زاده،وهاب

 .91، ص نهما ؛محمدی .53
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 شوند تيريمد یاگونه به یآب منابع که باشد همراه اصل نيا با ديبا یفرامرز اثرات هرگونه کاهش
 شانيازهاین نیمتأ یبرا ندهيآ نسل یهايیتوانا انداختنمخاطرهبه بدون حاضر نسل یازهاین تا

 هاستفاد به ترغیب 1911 ورکيوین یهاآبراه ونیکنوانس اهداف از یکي ،گريد سوی از 11.شود برآورده
 شودیم مشخص نجايا در نيبنابرا. است ندهيآ و حاضر نسل یبرا منابع از نهیبه و داريپا هاستفاد

 از یسلندرون عدالت و ینسلنیب عدالت اصل گاهيجا شدنمحقق دنبال به ونیکنوانس دو هر که
 ایماده تنها 9111 ورکيوین ونیکنوانس 21 ماده 2 بند اول بخش. هستند داريپا هتوسع یاصل یمبان

 طوربه و کندیم اشاره یالمللنیب یهاآبراه داريپا هتوسع یزيربرنامه به ت،يريمد انیب در که است
 و ینکیهلس آبراه ونیکنوانس دو هر 19.کندیم استفاده داريپا هتوسع اصطالح از واضح کامالً

 .اندکرده توجه خود یهاینیبشیپدر  یطیمحستيز مسائل به ورکيوین آبراه کنوانسیون
از  بیشتر 9219 کار دستور و 291112 وير هیانیب یشنهادهایپ به با توجه ورکيوین ونیکنوانس
 یاعاجتم و یاقتصاد یازهاین و است کرده توجه یاتوسعه مسائل به ینکیهلس کنوانسیون

 هتوسع یمبان نيبنابرا. است گرفته نظر در را هاآبراه به وابسته تیجمع و هاآبراه یساحل یکشورها
 هنیزم در یاقتصاد هتوسع و ستيزطیمح از حفاظت یکپارچگي البته و توسعه بر حق ازجمله داريپا

 منافع توسعه یبرا فرصت نيترمهم. است انداخته هيسا ونیکنوانس دو هر میتنظ در زین هاآبراه
 که شودیم دهيد معقوالنه و منصفانه استفاده اصل در هاآبراه ستيزطیمح حفظ با همراه یاقتصاد

 11.هاستآبراه المللنیب حقوق هشدرفتهيپذ و یاساس اصول از یکي
میالدی  9191در سال « آينده مشترک ما»با عنوان  برتندلنداستا با توجه به گزارش در همین ر

 را اضرح نسل یازهاین که یاتوسعه»عبارت است از:  داريپا هتوسع زيستمحیطراجع به توسعه و 
  15«.کند برطرف شانيازهاین نکردفراهم یبرا ندهيآ نسل يیتوانا به رساندنبیآس بدون

، پايداری شناختیبوم یداريبر سه ستون پا داريپا هتوافق وجود دارد که توسع نيا ،معمول طوربه
نیز  وير هو بیانی 29عناصر توسعه پايدار در دستور کار  و پايداری اقتصادی استوار است. اجتماعی
حفاظت از  ،ودپذير شبرای آنکه توسعه پايدار امکان وير هاصل چهارم بیانی بر اساسشود. بیان می

همچنین  11.ستین یبررس قابل آن از جدا و دبو خواهدروند توسعه  ريناپذیيجزو جدا ستيزطیمح
 

60. Art. 2(5), Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International 

Lakes, Helsinki, 1992. 

61. Art. 24(2), Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of. International Watercourses, 1997. 

62. The Rio Declaration on Environment and Development, 1992.  

63. United Nations Conference on Environment & Development, Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992, 

Agenda 21. 

64. Fitzmaurice, M., Omg, D. M. Merkouris P., Research Handbook on International Environmental Law. 

Edward Elgar Publishing, USA, 2010. 

65. Report of the World Commission on Environment and Development, General Assembly, Forty-

Second, 4 August 1987, available at: http://www.worldinbalance.net/pdf/1987-brundtland.pdf. pp.1-374. 

66. Principle 24, The Rio Declaration on Environment and Development, 1992.  
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و  گريکديوابسته به  ستيزطیمحصلح، توسعه و حفاظت از »کند: مزبور بیان می هبیانی 25اصل 
 11.«رنديناپذکیتفک

 هعاقتصادی، توس هتوسع»دارد: اجتماعی مقرر می هبر توسع کپنهاگ همقدمه بیانی 1پاراگراف 
 کنندهتيعناصر تقو ،متقابل طوربهو  گرنديکديالزم و ملزوم  ،یطیمحستيز تيو حما یاجتماع

 یزندگ از التربا تیفیکبه  یابیدست یما برا یهابر تالش یچارچوب ،هستند و در واقع داريپا هتوسع
 19.«هستند هاانسان همه یبرا

پايدار نیز در تأکید اين تعهد بیان  هراجع به توسع 2112سال  ژوهانسبورگ هبیانی 5 گرافاپار
 ،یاقتصاد هع)توس پايدار هناپذيری و تقويت متقابل ارکان توسعتوسعه و تقويت تفکیک »دارد: می

 تیمسئول یو جهان یامنطقه ،ملی ،یمحل سطوح در( یطیمحستيز تيو حما یاجتماع هتوسع
نیز  2112در سال  11هزاره ههمچنین يکی از تعهدات مندرج در سند توسع 11.«هاستدولت یجمع

 یطیمحستيز یداريپا نیتضم» ،از اهداف هزاره یکي ،اين سند 1. در بند استدر رابطه با اين اصل 
بدين ترتیب  19.است شده انیب «کشورها یهاو برنامه استیدر س داريپا هو گنجاندن اصل توسع

هستند  داريپا هتوسع یمبان ،زيستمحیطناپذيری توسعه و شود که يکپارچگی و تفکیکمالحظه می
 .اندشده آن تيرعا به متعهد هاو دولت
تا قادر به  دکن تيرعاپايدار را  هاصل توسع دباي گاپ هپروژ یدر اجرا هیدولت ترک ،بیترت نيبد

 .باشد مدتدر دراز ملیو اقتصاد  یمنافع مردم محل نیتأم
 

 72هانسل نیانصاف ب اصل .9ـ9

 انيبزآ از یاریبس و رودیم باال فارس جیخل در نمک غلظت ،فارس جیخل به یورود آب شدنکم با
 ینوبج یهاآب در اتیح ادامه امکان یصنعت انیماه انواع از یاریبس و گویم یصنعت یآبز ازجمله

 .باالست آن نمک غلظت که سرخ یايدر مانند ،داشت نخواهند را رانيا
 یناش التمشک بروز و جنوب در یرانيا ادانیص یکاریب بروز باعث یصنعت انیماه و گویم نبود

 سواحل ینابود باعث فارس جیخل یشور غلظت باالرفتن .شودیم قاچاق رینظ یعموم یکاریب از
  .شودیم باارزش و بزرگ خلیج اين بومزيست و یمرجان

 
67. Principle 25, Ibid. 

68. Report of the World Summit for Social Development: Copenhagen, 6-12 March 1995. Available at: 

httm://daccess-ods.un.org/TMP/2498936.html. pp. 1-237. 

69. Johannesburg Declaration on Sustainable Development. 2002. Available at:  

bnpparibas.com/en/…/text/Johannesburg-Declaration.pdf. pp.1-5.  

70. The Millennium Development Goal (MDGs) 

71. UNEP.2002. Available at: www.unep.or/pdf/annualreport/UNEP_Annual_Report_2002.pdf. pp.1-61. 

72. Inter-Generational Equity 
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 دقواع نقض بر عالوه ،فرات و دجله یهارودخانه دستنيیپا به آب ورود از ممانعت با هیترک
 و عراق ه،يسور ستيزطیمحگسترده  بيتخر به ،یامنطقه یهارودخانه نهیزم در المللنیب حقوق

  19.دارد الدنب به را یکاریب و منطقه ستيزطیمح ینابود مانند یمشکالت که است پرداخته رانيا
 ستيزطیمحو  یعیمنابع طب یداريپا و هامدت فعالیتاثرات بلند ،گاپ هبنابراين در اجرای پروژ

 بهکه  است یپروژه به نحو یدر نظر گرفته نشده است و اجرا ندهيدر رابطه با منافع نسل آ یجهان
 یز طرفاست. ا هشدتعرض  یو ذات یطیمحستيز ،یاجتماع ،یابعاد اقتصاد ههم از ندهيآ نسل منافع

 نیدر ع ،حاضر نسل یبرا نیزم منابع از یمنداستفاده و بهره» ،هانسل نیاصل انصاف ب موجببه
ت اثرا ديبا یحق نیچن یبه همراه دارد که نسل حاضر در اجرا زیتعهد را ن نيا ،است حقحال که 

ا منافع را در رابطه ب یجهان ستيزطیمحو  یعیمنابع طب یداريپا نیو همچن شيهاتیفعال مدتبلند
و  یطیمحستيز ،یاجتماع ،یمنافع اقتصاد یمنافع به معنا نهیزم ني. در اردیدر نظر گ ندهينسل آ

  11.«است یمنافع ذات
 انیب يیوهواآب راتییتغ مورد سازمان ملل متحد در 9112کنوانسیون  9ماده  ،برای نمونه

مفاد  یاجرا و ونیبه اهداف کنوانس یابیدست یخود برا یهاتیدر فعال ونیکنوانس یاعضا»: کندیم
 : شد خواهند يیراهنما ريتوسط موارد ز ازجملهآن 

 15.«ندکنهای فعلی و آينده بشر... حمايت به نفع نسل يیوهواآب سامانه از ديبا اعضا .9
 یبه معن داريپا هاستفاد»دارد: بیان می 9112کنوانسیون تنوع زيستی  2گراف ماده اآخرين پار

آن را برای رفع  لیپتانسدر ضمن اينکه  11،است یستيتنوع ز ءدهندهلیتشک یاجزااستفاده از 
بیان  وير هبیانی 5در همین راستا اصل  11«.کندنیازهای مادی و معنوی نسل حاضر و آينده حفظ 

ق در و ضرورت مطل یاساس فیتکل عنوانبهکنی فقر ها بايد در ريشهها و ملتتمام دولتدارد: می
 ازیو برآوردن هرچه بهتر ن یستيز یاستانداردها نیکاهش فاحش ب قياز طر داريپا هجهت توسع

توان های تعهد مزبور میديگر نمونه در خصوص همچنین 19.«دکنن یمردم جهان همکار تياکثر
 11ه دارداشار« عدالت اجتماعی»و « اجتماعی منصفانه هعتوس»که بر  کپنهاگ هبیانی 1گراف ابه پار

در رابطه با  2112سازمان ملل متحد در سال  هاهداف هزار 29و  99، 1های و نیز پاراگراف

 
 .99ص ،همان؛ محمدی .79

74. Training Manual on International Environmental Law, 2006, Available at:  

www.unep.org/DPDL/Law/PDF/Law_training_Mannual.pdf. 

75. Article 3, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 1992.  

76. Article 2, Convention on Biological Diversity (CBD), 1992. 

زيست، جلد دوم، ، سازمان حفاظت از محیطراهبردهای معاهدات جهانی حفاظت از طبیعت و منابع زنده مجنونیان، هنريک؛ .77

 .111، ص 9911
78. Principle 5, The Rio Declaration on Environment and Development, 1992.  

79. Para. 6, Report of the World Summit for Social Development: Copenhagen, 6-12 March 1995. 
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 91.کردفقر اشاره  کردنکنريشه
 

 16یریشگیپ اصل .4ـ9
 ،بیرتت نيبد. دهدیم شيافزا عراق در را خاک و گرد دیتول و بادی فرسايش هایکانون ،گاپ هپروژ
 لذا 92.است رانيا به زگردهاير انتشار تشديد منشأ ،عراق شدنخشک حال در یهاباتالق و رهايکو

 ني. در ااست اتياز ضرور یطیمحستيزخسارات  کانون بردنازبینانجام اقدامات پیشگیرانه جهت 
که به  محیطیزيسترساندن خسارات حداقلبه اي یریجلوگ یبرا رانهیشگیراستا اصل اقدامات پ

 99تای اسو اقتصادی دارای اهمیت ويژه یشناختبومستيز یهااز جنبه ی معروف استيقاعده طال
ب در اغل شناختیبوميل اقتصادی و هم به داليل هم به دال ،محیطیزيستزيرا جبران خسارت 

ها ندهکنحیوانی، فرسايش، اثرات ورود مداوم آلودههای گیاهی و ممکن است. انقراض گونهموارد غیر
 یزمان یحت. است ستيزطیمحبرگشت در  رقابلیغ یهاتیموقع انسان، اتیح رفتندستبه دريا و از

یری . اصل پیشگاستبر و گران هزينه ،اغلب مراحل جبران خسارت ،باشد ريناپذجبران خسارت که
ارزيابی پیامدهای  ،تجزيه و تحلیل خطر و پس از آنمستلزم استفاده از فنون ويژه از قبیل 

  91شده است.انجام یهافعالیت
 به توجه با را پیشگیری اصل ،ماروسیناگ ـوکویگابچ سد هقضی المللی دادگستری دربین ديوان

 قلمداد اجباری یاصل ،یالمللنیب ستيزطیمح بر وارده خسارات و بيتخر جبران رقابلیغ یژگيو
 95.است کرده
 نيا نکردیتلق یعرف و یریشگیپ اصل بر دیتأک صدد در کاغذ ریخم هکارخان هیقض در وانيد
 بيوتص در هادولت تعهد بر آن، نیتضم و رییشگیپ اصل از تيحما برای زيرا است برآمده اصل

 91.است هکرد دیتأک اصل نيا راستای در ملی نیقوان اجرای و
 در اصول وير هبیانی ،نمونه یبرا. کردمشاهده  رانیکشتیتوان در اسناد متفاوت اين اصل را می

ها بايد در جلوگیری و منع لتدو»دارد: بیان می 91ده است. اصل کرتوجه اين اصل به  91و  91

 
80. Paras. 6, 11 & 21, The Millennium Development Goals, 2002.  

81. The Principle of Prevention 

 .91، ص همانمحمدی،  .12

تهران،  اهدانشگ چاپ دوم، حبیبی، حسنمحمد :ترجمه ،زيستمحیط حقوق ؛النگ وينفرايد اچ، سند پیتر کیس، الکساندر .19

 .19، ص 9991، اول جلد

 .211، ص 9919کرمانشاه،  دانشگاه رازی،چاپ دوم، ، زيستمبانی محیط ؛حسن ذوالفقاری،. 14

85. I.C.J, Judgment of Case Concerning the Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary-Oslovakia), 1997, 

para. 140. 

86. ICJ, Pulp Mills on the River Uruguay, Summary of the Judgment (Argentina v. Uruguay), 20 April 

2010, para. 190.  
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يا بهداشت ه شد رانیکشتیهای شديد ها و موادی که سبب بروز تخريبانتقال و سرايت آثار فعالیت
 91.«آورند عمل بهی جد یهمکاراندازد با ساير کشورها مردم را به مخاطره می

آن دسته  هدربار ملی یابزار عنوانبهبايد  رانیکشتیافزايد که ارزيابی پیامدهای می 91در اصل 
 هاآن یداشته باشند و اجرا ستيزطیمحبر ی جد بارانيز اثرات است ممکن که يیهاتیاز فعال
کنوانسیون  211همچنین ماده  99«.شود رفتهيپذ است ملی صالحیذ مقامات میتصم به منوط
 یهاتیفعال که دارد اعتقاد یمنطق ليدال با یکشور یوقت»دارد: حقوق درياها بیان می 9192
مهم  راتییتغ اي یاساس یممکن است موجب آلودگ یکنترل و اي تیتحت صالح شدهیزيربرنامه

 ستيزطیمحبر  هاتیفعال گونهنيتا حد امکان آثار بالقوه ا ديشوند با ايدر ستيزطیمحو مضر در 
 مبادله 215 ماده در مقرر نحو به را هایابيارز نيا از آمدهدستهب یهاو گزارش یابيرا ارز ايدر

  91«.کند
کنوانسیون راجع به حقوق استفاده  22و ماده  911211کنوانسیون تنوع زيستی  9ماده  9بند 

ه ب گانهیب یهاگونه ورود منع تعهد ینیبشیپ با 9111المللی سال های بیناز آبراهه رانیکشتیغیر
 ،شودیم هادولت گريبه د رانیکشتیکه موجب خسارات  یالمللنیب یهاو آبراهه بومستيز کي

 19.اندداده قرار دیکتأ موردبرای اعضا  را یریشگیپ اصل
ای اعض»دارد: هوايی بیان میودر مورد تغییرات آبکنوانسیون سازمان ملل متحد  9ماده  9بند 

های رساندن علتحداقلبینی، جلوگیری يا بهبرای پیشرا  بايست اقدامات پیشگیرانهکنوانسیون می
در  نوزاُکنوانسیون حفاظت از اليه  12...«.و کاهش اثرات سوء آن به کار گیرند  وهواآبتغییرات 

 19کند.را مطرح می زيستمحیطانسان و تعهد به انجام اقدامات الزم برای حفظ و سالمت  2ماده 
د خواه در مور ،رانیکشتیها به جلوگیری از ورود صدمات توان گفت تعهد دولتدر نهايت می

 .تاس يا حمايت از حیات انسانی يا منابع زندههای داخلی، اتمسفر، خاک آلودگی دريايی يا آب
 

  34اطیاحت اصل .5 ـ9
 یگآلود ن،یزم گرمايش و اقلیم ناپذيری نظیر تغییرو جبرانی جد خطرات ،گاپ هدر اجرای پروژ

 درازمدت، در آب شورکردن و خاک در نمک رسوب جاديا ها،بآروان و ینیرزميز یهاآب

 
87. Principle 14, The Rio Declaration on Environment and Development, 1992.  

88. Principle 17, Ibid.  

89. Art. 206, United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982. 

90. Art. 8(8), Convention on Biological Diversity (CBD), United Nations, 1992. 

91. Art. 22, Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses, 1997. 

92. Art. 3(3), United Nations Framework Convention on Climate Change, 1992. 

93. Art. 2, Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, 1985. 

94. Precautionary Principle 

https://treaties.un.org/doc/Treaties/1988/09/19880922%2003-14%20AM/Ch_XXVII_02p.pdf
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1988/09/19880922%2003-14%20AM/Ch_XXVII_02p.pdf
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 یشتزارهاک و هاباغ ع،مرات روستاها، رفتنرآبيز منطقه، یستيز تنوع و بومی هایگونه رفتنانیازم
د که علت کنمطرح  را ولت ترکیه اين بحثشايد دالبته  15.کندیم ديرا تهد ستيزطیمح ،یسنت

در ايران و عراق، ايجاد اين سدها نیست و دلیل علمی کافی برای اثبات آن وجود ندارد.  گردوغبار
ن هنوز علت علمی قطعی در اي شايددر اينجا ممکن است به اصل احتیاط متوسل شد که بر فرض 

شود که اقدامی در اين مورد صورت نگیرد. لذا دولت ولی اين دلیل نمی زمینه وجود نداشته باشد
 انجام دهد. ترکیه بايد اقداماتی را در اين مورد

بر  11منعکس شده است. 9112 وير هبیانی 95اساس مفهوم اصل اقدامات احتیاطی در اصل 
و در حد توان خود بايد اقدامات احتیاطی  زيستمحیطها در جهت حفظ دولت» ،اساس اين اصل

 ،کندیم ديتهدرا  ستيزطیمحناپذيری يا جبرانی جد وسیعی به عمل آورند. هنگامی که خطرات
 هتج در یاقتصاد نظر از هافتادن اقدامات مؤثر و موجتعويقای برای بهنبايد بهانه یعلم ديترد

  11.«شود ستيزطیمح بيتخر از یریشگیپ
رأی  المللی دادگستری يعنیشده به ديوان بینارجاع رانیکشتیاصل احتیاط در هر دو اختالف 

 19در ادعاهای طرفین و در حکم نهايی مورد توجه بود. کاغذ، خمیر هو کارخان ماروسیناگـ  کویگابچ
 صدد بیان تعهد پیشگیرانه است. پیامد اين اصل در راستای اصل پیشگیری مطرح بوده و در

 صورت در که یمعن نيبد دعواست؛ اثبات بار يیجاجابه ،یحقوق هقاعد عنوانبهپذيرش اين اصل 
م که اقدا کنداثبات  یقيبه هر طر ديبا کنندهاقدام ،ستيزطیمحاقدام مشکوک در ارتباط با  گونه هر

 11خطرناک نیست. زيستمحیطوی برای 
لمللی ااصل کلی بینو  الملل شدهاست اصل مزبور از حقوق داخلی وارد حقوق بینالزم به ذکر 

 911.است یریشگیپ یعرف اصل و اصل نيا افتراق نقطه همان نيا واقع در. شودتلقی می
 ،ه است. برای نمونهشدتأکید اصل احتیاط نیز بر  المللیبین رانیکشتیاز معاهدات در بسیاری 

خطر  وجودبا توجه به »دارد: بیان می 9112کنوانسیون تنوع زيستی سال  هپاراگراف هشتم مقدم
دلیل  نوانعبهعیت کامل علمی را توان عدم قطنمی قابل توجه کاهش عمده يا نابودی تنوع زيستی

 
 .؛ همانمحمدی .35

 .1، ص همان، 9991 ؛طاليی. 31

97. Principle 15, The Rio Declaration on Environment and Development, 1992.  

تو آرای مراجع زيست در پرالملل محیطاصول حقوق بین» فر؛وسویم سیدحسین اهلل، سیدحسن حسینی وفضلسیدموسوی،  .31

 .99، ص 9911 پايیز ،19 مارهش ،91دوره  ،فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، «المللیحقوقی بین

 ران، مجموعه حقوقمحیطی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايمبانی و اصول توسعه پايدار زيست ؛آيت مواليی، .33

 .121، ص 9999، زيستمحیط ها، دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت ازها و رويه، نظريهزيستمحیط
100. Sands & Peel, Jacqueline, Principles of International Environmental Law, Cambridge University 

Press, 2018, p. 220. 
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 بر اساس 919...«.کردانداختن اقدامات الزم جهت جلوگیری يا کاهش چنان خطری مطرح تعويقبه
یری يا بینی، جلوگای جهت پیشاقدامات پیشگیرانه بايستون مزبور میپاراگراف نهم کنوانسی

 در مواردی که احتمال و کاهش اثرات سوء آن به کار گیرند. وهواآبرساندن علل تغییرات حداقلبه
بايست از فقدان قطعیت علمی پذير وجود دارد نمیهای برگشتی يا آسیببروز تهديدهای جد

 912...«.کرداقدامات استفاده  گونهنيا انداختنقيتعودلیل برای به عنوانبه
و  99، 9مواد  در که بر اساس اصل احتیاط تدوين شده است 2111سال  کارتاگانادر پروتکل 

  919است. دهمآ وير هبیانی 95تر از اصل مفاهیمی بسیار گسترده 92
 کند که در زمانی که اين باور وها ايجاد میاين تعهد را برای دولت ،اصل احتیاط ،بدين ترتیب

حتی اگر دلیل علمی  ،دشومی محیطیزيستاعتقاد وجود دارد که يک اقدام موجب بروز خسارت 
ه کنندشخص يا نهاد اقدام ،وجود ندارد ستيزطیمح یآن اقدام برا بارآثار زيان در خصوص قاطع

 .کنداتخاذ  زيستمحیطاقدامات پیشگیرانه را در جهت حفظ  دباي
ممکن  نِيگزيجا یهاراه یابيارز ،یقبل یزيرمطالعه و برنامه ازجمله ،رانهیشگیپ اقدامات نیچن
ی است اجرای اقداماتمنظور،  ،در واقع .ردیگیرا دربرم ستيزطیمحبه  بیاز آس یریشگیپ یو بررس

 نيا . براست زيستمحیطپیشگیری، حذف يا کاهش اثرات نامطلوب احتمالی بر  که هدف از آن
اول بايد  هدر درج کندوارد  زيستمحیطهايی را به هايی که ممکن است آسیبفعالیت هکلی ،اساس

هدف از انجام  ،د. در چارچوب اين اصلتحت نظارت و تنظیم واقع شو ،يا درصورت امکان منع شود
آن است که حرکت از ترمیم خسارات وارد به  محیطیزيستهای مطالعات مربوط به ارزيابی

  911.ابديانتقال  ستيزطیمحبه حمايت پیشگیرانه و احتیاطی از  زيستمحیط
 

 605سالم ستیزطیمحاز  یبرخوردار حق .1ـ9

 که شودیم رانيا به آن تيسرا و منطقه در گردوغبار هایايجاد طوفان باعث گاپ هپروژ یاجرا
 911.آوردیم دنبال به را منطقه در یتنفس و یعفون یهایماریب وعیش و یطیمحستيز مشکالت

ناپذير از حق برخورداری از جزء تفکیک ،زمان با حمايت از طبیعتهم ،حمايت از حیات بشر
 ،یدفر هجنب در. دارد یجمع و فردی هجنب دو ،سالم ستيزطیمح بر سالم است. حق زيستمحیط

 راستا، نیهم در. ندارد ینحو چیه به را ستيزطیمح تخريب و زدنبیآس حق یشهروند چیه

 
101. CBD, para 8.  

102. Ibid., para. 9. 

103. Cartagana Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity, 2000, Montreal. 

 .9ص  ،همان ؛طاليی .604

105. The Human Right to a Healthy Environment 
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 نيا یجمع عدبُ. دارندرا  یطیمحستيز خسارت ورود صورت در دعوا هاقام حق ده،يدانيز اشخاص
 محیطیزيست مشکالت در حل اندموظف هادولت آن در که ستهادولت وظايف به مربوط ،حق

 911.دکنن همکاری يکديگر با جهان

وجهات مرکز ت پايدار در هفرايند توسعبشر در »دارد: بیان می وير هینبیا 9اصل  ،در همین زمینه
 1فصل  9 بند 919«.استاری از زندگی سالم پويا و هماهنگ با طبیعت قرار دارد و سزاوار برخورد

سالمتی و توسعه به يکديگر »دارد: خصوص حمايت و ترويج سالمت بشر بیان می در 29دستور 
ناسب منجر به مصرف زياد همراه نام هناکافی منجر به فقر و هم توسع همربوط هستند. هم توسع

وند... بر ش ستيزطیمحسالمت  یبرا ديشد مسائل توانند سبب بروزگسترش جمعیت جهانی می
ن اين زيرا تأمی دکن توجهنیازهای اولیه جمعیت جهان به سالمت به دستور اقدام بايد  ،اساس نيا

 911«.ستاضروری  زيستمحیطپايدار و حمايت از  هنیازها برای دستیابی به اهداف توسع

انسان)طبیعی و مصنوعی( را  زيستمحیط ههر دو جنب ،استکهلم هبیانی ،بر اين موارد عالوه
اصل  991داند.مندی او از حقوق بنیادين بشری، حتی حق حیات ضروری میبرای رفاه بشر و بهره

ه آزادی، بنیادين نسبت ببشر حقوقی »دارد: بشر بیان می زيستمحیطاولیه اين بیانیه راجع به 
دگی با که به او اجازه زندارد ی با کیفیتی زيستمحیطشرايط کافی و مناسب زندگی در  برابری و

سل برای ن زيستمحیطدهد. همچنین مسئولیت حفظ و بهبودی ای را میشرافت و سعادتمندانه
  999«.های آينده را به عهده دارد...حاضر و نسل

 هداند و در مادرا با هم مرتبط می زيستمحیطحمايت از حقوق بشر و  992،آرهوسکنوانسیون 
به منظور مشارکت در حمايت از حق هر » د: کنیم يیشناسا گونهنيسالم را ا ستيزطیمححق  9

سب برای سالمتی و سعادت های آينده برای زندگی در محیط مناانسانی در حال حاضر و در نسل
 ها وسازیدسترسی به اطالعات، مشارکت عمومی در تصمیم ،های عضواو، هريک از دولت

 999«.دسترسی به عدالت در مسائل زيستی مطابق مقررات اين کنوانسیون را فراهم آورد
 زيستطمحیبر  حق ،است دهیرس ملل سازمان تصويب به که بشریحقوق اسناد اصول از برخی

 اعالم بشر حقوق هیاعالم 25 ماده 9 بند نمونه، عنوانبه. انددانسته بشر یاساس حقوق از را سالم
 خوراک، ثیح از را اشخانواده و خود رفاه و سالمت ،یزندگان سطح که دارد حق کس هر»: داردیم
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 991...«.کند نیتأم یاجتماع خدمات و یپزشک یهامراقبت مسکن،

 دهش داده اختصاص امر نيا به یهمبستگ حقوق یالمللنیب ثاقیم سينوشیپ 1 هماد 9 بند
 دارند حق یجمع طوربه هاانسان هیکل و یفرد صورتبه انسان هر» :داردیم مقرر ماده نيا. است

 یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد هتوسع برای مناسب و بومیستيز تعادل یدارا و سالم یستيزطیمح از
 995.«شوند مندبهره یحقوق و

ی با تزيسمحیطحق مستقل بشری برای داشتن را  زيستمحیططرفدارن حقوق بشر، حق به 
 از. شودیشناخته م «مناسب زيستمحیطحق داشتن » معموالًاين حق شناسند و خاص می کیفیت

 حاًگیرد که اصطالقوق بشر قرار مینسل جديد ح هسالم در مجموع زيستمحیطحق به  ،هيزاو نيا
برای بقای انسان ی جد تهديدی ،زيستمحیطعدم سالمت  991.نامندیم یهمبستگ آن را حقوق

دارد  تزيسمحیطارتباط مستقیم با حمايت و حفاظت از  ،احترام به حقوق بشر ،بنابراين 991است.
که نوع بشر در  آنجا از 999است. ستيزطیمححیات او منوط به سالمت  هزيرا زندگی انسان و ادام

مايت ح زيستمحیطاز  دبايبرای بقای نسل بشر  ،گیردمحیط ناسالم در معرض نابودی قرار می
 991د.شو

 کرد اظهار ماروسیناگ ـ کوویگابچ هلمللی دادگستری در قضیا، قاضی ديوان بینیرامانتريو
بخش بسیار مهمی از دکترين معاصر حقوق بشر است زيرا چنین حمايتی  ،ستيزطیمحاز  تيحما»

 921.«نظیر حق بهداشت و خود حق حیات است ،شرط الزم و اساسی تحقق بسیاری از حقوق ديگر
نگی و فره ،جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی هاعالمی
ب اين ند. در چارچوکنیمید تأيسالم را  زيستمحیطحق به  ،تلويحی و ضمنی صورتبه ،اجتماعی

حق ين انای بم ای برو مطالب گستردهتوجه  ،حق حیات مانند ،برخی از حقوق بشر موجودبه  ،اسناد
 از مواد مختلفیعالوه در بهالمللی مطرح شده است. و بین ملیدر سطح  زيستمحیط در خصوص

 929است.ه شداستناد به آن  1و ماده  21همچون ماده  یاسیو س یحقوق مدن ثاقیم
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است که  المللیبین منشور آفريقايی حقوق بشر و مردم، اولین سند مصوب ،ایدر سطح منطقه
 922ده است.کرتأکید سالم  زيستمحیط برصراحتاً ، آن 21 هماد

 921،پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق بشر 929،يیامريکادر نظام حقوق بشر بین کشورهای 
 زيستمحیطحق به  نیز سالوادور سانپروتکل  925ده است.کرسالم توجه  زيستمحیطحق به به 

 921ه است.کردخود معرفی  99ای از حق زندگی در ماده ويژه بهجن عنوانبهسالم را 
 محیطیزيستناظر به الزامات که  9111ژوئیه 1مصوب  ،نیدوبل هاروپا، اعالمی هدر حقوق اتحادي

هم  اروپادادگاه حقوق بشر و  921برای شهروندان اروپا پاک و سالم زيستمحیطتضمین  ،است
 يیشهروندان اروپا ی، حق فرداروپاحقوق بشر ونیکنوانس 9 همستقیم و با استناد به مادغیر طوربه

 929.دننکیم دیيتأسالم را  ستيزطیمحبه 
 

 المللی اصل همکاری بین .7ـ9
 تیرسم به را یطیمحستيز یهایسازتصمیم همکاری در حق که آرهوس پیمان به ترکیه

. در ای استنیازمند همکاری منطقه ،گاپ هپروژ یفرامرز خسارات مهار. است وستهینپ ناسد،شیم
بد. طلهای آلودگی موجود را میکانون بردنازبینهمکاری برای  ،وضعیت عراق و ايران ،اين بین

بلکه  تسيزطیمح المللنیدر حقوق ب تنهانهها، موضوعی است که تأکید بر ضرورت همکاری دولت
زيرا ماهیت و سرشت اين رشته از علم حقوق که برخالف  الملل صادق استحقوق بین در کل

گیری، در شکل کنندهمبتنی بر تبعیت است بر نوعی همکاری بنا شده که نقش تعیین ،حقوق داخلی
ن چنی هدربردارند، ازجمله هاکند. تعهد به همکاری بین دولتاجرا و نظارت بر مقررات آن بازی می

ل و کاهش کنتر ،یریشگیپ یهاانيجر با رابطه در یعمل اتیتجرب و یفناورانتقال  است:تعهداتی 
 یامنطقه یهابرنامه در یهمکار اطالعات، یفور و آزاد کامل، تبادل ،ستيزطیمح بيروند تخر

 یالمللنیب ینهادها به اطالعات و گزارش ارائه ،ستيزطیمحدر رابطه با حفاظت از  یو جهان
 و ارهایمع نییتع نهیزم در یهمکار آموزش، و پژوهش نهیزم در یهمکار ،یطیمحستيز

  921.یمال منابع نیمتأ و يیايدر زنده منابع تيريمد و حفاظت در یهمکار ،یالمللنیب یاستانداردها
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از حیث  عالوهبهای و جهانی قابلیت اعمال دارد. تعهد به همکاری در سطوح دوجانبه منطقه
در رابطه با اهمیت تعهد به همکاری  991.شود مطرح مشکلپس از بروز  اي شیپ تواندیم یزمان قلمرو
 ،ماروسیناگ -وکویگابچ هتوان به تصمیم ديوان در قضیمی زيستمحیطها در قبال حفاظت دولت

 هکارخان هالمللی حقوق درياها در قضیو رويکرد دادگاه بین 999اختالف بین مجارستان و اسلواکی
اشاره کرد. دادگاه ضمن تأکید به همکاری اذعان  بريتانیا مطرح شدکه بین ايرلند و  992ماکس

 ،الملل عام، تعهد به همکاریکنوانسیون حقوق درياها و حقوق بین 92فصل  موجببهدارد که می
  999دريايی است. زيستمحیطاصل بنیادين در خصوص پیشگیری از آلودگی 

ورهای آوری منابع برای حمايت از کشدر جمع ، همکاریاستکهلم هالمللی نظیر بیانیبین اسناددر 
نظور به م ،المللی که دارای عاليق مشترک هستنددرحال توسعه و همکاری ملل و مؤسسات بین

 هد چهارم مقدمبن 991ه است.دش ینیبپیش 21تا  22و بهبود آن در اصول  زيستمحیطحفاظت از 
همکاری جهانی نوين و عادالنه قرار گرفته است. در همین راستا تعهد به  هنیز بر پاي وير هاعالمی

 یمورد توجه قرار گرفته است. برا محیطیزيستهای ای گسترده در کنوانسیونهمکاری به گونه
يک از کشورهای عضو بايد تا حد هر»دارد: مقرر می 5کنوانسیون تنوع زيستی در ماده  ،نمونه

نیاز از  ورتصای مستقیم يا در با ساير کشورهای عضو کنوانسیون به گونهامکان و به نحو مناسب 
 موضوعات ريخود با سا ربط در ارتباط با مناطق خارج از قلمروالمللی ذیهای بینطريق سازمان

  995«.کند یهمکار یستياز تنوع ز داريپا هحفاظت و استفاد یبرا نیطرف همورد عالق
ی ها را به همکاردولت در سه بند میراث فرهنگی و طبیعی جهانکنوانسیون حمايت از  1ماده 

برای  نيو کنوانسیون 1و  9 مواد 991کند.برای حمايت، حفاظت و شناسايی میراث جهانی متعهد می
نیز  9192کنوانسیون حقوق درياها  991کند.بر اين تعهد تأکید می از نو 9195 نوزاُ هحفاظت از الي

های عضو در زمینه حمايت و حفاظت از بخشی از مقررات خود را به همکاری بین دولت
اشاره  911و  911 ،211توان به مواد اين مواد می ازجملهدريايی اختصاص داده است.  زيستمحیط

  999.کرد
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  محیطی دولت ترکیهتعهدات زیست. 4
رد که محیطی داتعهدات زيست ،ستيزطیمح المللنیب حقوق اصول نقض بر عالوه هیترک دولت

 یطیحمستيز بيتخر و المللی متفاوت لحاظ شده است. با توجه به مطالب مطروحدر اسناد بین
ی اين تعهدات که همگ دولت ترکیه بررسی شود. محیطیزيستتا تعهدات  الزم است ،گاپ هپروژ

بسته  ،ندهيآ در توانیندارند و م یانحصار هدارند جنب ستيزطیمحاز  یو حفاظت یتيحما هيمادرون
 افزود.  هارا بر آن یگريتعهدات د ،یفناور علوم و شرفتیبه پ

 

 زیستمحیطحفاظت از  و تیحما نهیدر زم یبه وضع مقررات داخل تعهد. 6ـ4
 شد هیته 2111 سال در که هياتحاد آن به وستنیپ یبرا هیترک «شرفتیپ گزارش» در اروپا هاتحادي
 ثراتا موضوعو  محیطیپیامدهای زيست ارزيابی ،هیترک یقانونگذار سامانه در که داشته اشاره

تعهد به وضع مقررات و قوانین  ،در اين خصوص 991.است نشده وضع یعمران یهاتیفعال یفرامرز
 ،نهشود. برای نمونیز مشاهده می محیطیزيستالمللی در اسناد هماهنگ با مقررات و موازين بین

تدابیر  ملیشوند که در سطح متعهد می 911اعضای آن ،کنوانسیون تنوع زيستی همفاد مقدم موجببه
تخاذ ا محیطیزيستهای انسان و سیستم زيستمحیطهای زيستی، برای حفاظت از گونهرا الزم 
  919.کننداتخاذ 

را موظف به اتخاذ تدابیر مناسب  912های عضودولت 2 هدر ماد اُزونکنوانسیون حمايت از اليه 
و توسعه مقرر  زيستمحیط راجع به وير هبیانی 99اصل  ،عالوه بر اين موارد 919کند.قانونی می

ده به صدمات وار گريو د یاز آلودگ یناش تیمسئول در خصوص ملیها بايد قوانین دولت»دارد: می
برای تدوين مقررات جديد در  و ،نيخسارات را تدو نيا انیو پرداخت غرامت به قربان ستيزطیمح

 تحت در شدههای انجاممورد مسئولیت و پرداخت غرامت در قبال خساراتی که در اثر فعالیت
 تیبا دقت و قاطع ديآیم وارد شانملی قلمرو از خارج در واقع مناطق به هاآن اقتدار و تیصالح

 911«.کنند یهمکار گريکديتمام با 
 
 

 
 .99، ص نهما ؛محمدی .693

 .است بوده زيستی تنوع کنوانسیون عضو کنون تا 9111 سال از ترکیه. 640

141. CBD, 1992. 

 بوده است. اُزون عضو کنوانسیون حمايت از اليه 9119سپتامبر  21ترکیه از  .642

143. Art. 2, Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, 22 March 1985. 

144. Principle 13, CBD, 1992. 
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 645محیطیزیستبه ارزیابی پیامدهای  تعهد .2ـ4

 ر خصوصد آگاهانه یزيردر راستای ارتقا و پیشرفت برنامه محیطیزيستتعهد به ارزيابی پیامدهای 
نوع کنوانسیون ت ،نمونه یبرا. است گرفته قرار توجه مورد هادولت هيرو و معاهدات در ستيزطیمح

رساندن پیامدهای حداقلو به محیطیزيستتعهد ارزيابی پیامدهای به  91زيستی در دو بند ماده 
تأکید اين تعهد از نو بر  9در ماده  اُزون هکنوانسیون حفاظت از الي 911د.کناشاره میبار زيان

  911د.کنیم
ه دکرتوجه  به اين الزام النو هدرياچ هیز در رأی ديوان داوری در قضیقضايی و داوری نهروي

 موظف استدر باالدست رودخانه واقع  کشور»دارد: مربوطه در رأی خود بیان می هاست. محکم
 توازن و یهماهنگ مسئلهوضوح نشان دهد که د و بهکنظ احل رادر معرض خطر منافع مختلف 

  919.«ملحوظ داشته است رودخانه را واقعاً یساحل یکشورها گريد و خود منافع انیم
 یهاشيکه آزما کردادعا  وزلندیدولت ن ،یالدیم 9115در سال  یاهسته هایآزمايش هدر قضی

های به اين دلیل که فرانسه بايد قبل از انجام آزمايش ،بوده المللنیب حقوق نقض فرانسه، یاهسته
  911.را ارزيابی کند محیطیزيستمزبور، پیامدهای 

ر د شورای جوامع اروپايی ،ها نیز حاکی از پذيرش چنین تعهدی است. برای نمونهدولت هروي
 یابيضرورت ارز ،یطیمحستيز یابيارز در خصوصمیالدی در آخرين رهنمود خود  9195سال 
  951د.کر بيتصوعضو  یکشورها ريرا نسبت به سا یطیمحستيزآثار 

 محیطیزيستهای ارزيابی خصوص شیوه قانونی را در ،میالدی 9112دولت کانادا در سال 
 یهادشنیپ طرحدر  یطیمحستيزکامل آثار و توابع  نکردلحاظ به ملزم را هاکه دولت کردصادر 

 .کرد
 

  انیبومحقوق  تیتعهد به رعا .9ـ4

 ردهک مختل و متأثر شدتبه را فرات و دجله بزرگ رودخانه دو یآبشناخت نظام سدها، نيا ساخت
 راق،ع و هيسور یکشورها در یکشاورز یاراض از هکتار میلیون چندين شدنمتروکه بر عالوه و
 

145. Environmental Impact Assessment 

146. Art. 14 of the CBD, 1992. 

147. Art. 3, Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, 22 March 1985.  

148. Compendium of Judicial Decisions on Matters Related to Environment.1998. Available at:  

httm://www.unep.org/Padelia/publications/Jud.dec.%20per(int%20.pdf. pp. 1-18. 

149. Request for an Examination of the Situation with paragraph 63 of the Court’s Judgment of 20 

December, 1974 in the Nuclear Tests (New Zealand v. France), Application of 9 May, 1973. Available at: 
httm://www.icjcijorg/docket/index.php?pl=3&p2=3&code=nzf&case=97&k=cd.p. 4. 

150. Council directive of 27 June 1985 on the assessment in North America: Obstacles and Opportunities, 

AALS Annual Meeting. 2007, Available at:  
httm://www.aals.org/am2007/Thursday/eraik.pdfWashington.D.C. p. 6.  
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 تاالب ات شده سبب که بحرانی ؛است آورده وجوده ب میهورالعظ یعني خود، ابيپا در یجد یبحران
 ،اقعو. در شود بدل منطقه در بادی فرسايش بحرانی کانون ترينبزرگ به میهورالعظ یراهبرد
 چون جهان یهاتمدن ترينکهن خاستگاه يعنی ،رانيا و عراق ه،يسور مردم و بومی جوامع

 ني. بنابرانندیبیم و دهيد بیآس سدها نيا ويرانگر اثرات از شدتبه ن،يالنهرنیب و یسور ،یرانيا
 رب آن بر عالوه و هیترک کردستان همحدود ژهيوبه یمحل و بومی جوامع در خصوص گاپ هپروژ
 959.ستا مستقیم منفی شده تأثرمنجر به  ،رانيا و عراق ه،يسور در یبوم و یمحل جوامع یزندگ
 هربارد متحد ملل سازمان هاعالمی است. یبوم جوامع تيرعا هیانیب با مغاير کامالً رويکرد اين

 یبوم مردم که داردیم اعالم میالدی 2111 سال سپتامبر 99 مصوب 952،یبوم مردمان حقوق
 21 هدر ماد 959.دارند آن از حفاظت در خاصی قواعد ،یعیطب طیمح و نیزم به یوابستگ لیدل به

در  951.کنند مراقبت و حفاظت... خود  زيستمحیطدارد که مردمان بومی حق دارند از اعالم می
 . کنوانسیونکردنیز اشاره  955توان به موادی از کنوانسیون مردمان بومی و محلیهمین راستا می

دارد: بیان می 1ماده  9شکل گرفت. اين کنوانسیون در بند  9191مردمان بومی و محلی در سال 
 1ماده  1و در بند  ؛است الزم مربوطه مردم ستيزطیمح از حفاظت یبرا یاژهيو اقدامات. 9

 از حفاظت و تيحما جهت را الزم اقدامات ،مربوطه مردم با همکاری با بايد هاافزايد: دولتمی
 951.انجام دهند ردم محلی و بومیمحل سکونت م یهانیسرزم ستيزطیمح

 به را یبوم هایتیجمع کاری گروه ملل، سازمان یاجتماع و اقتصادی شورای 9192سال  در
 در. است یبوم و یمحل افراد حقوق یجهان هیاعالم هیته متوجه آن تیفعال که آوردیم وجود

 دیتأک یبوم و یمحل مردمان هایجلوه یگروه و جمعی ويژگی بیان ضمن ،هیاعالم نيا سينوشیپ
 نیسرزم آن هژيو اهانیگ و جانوران از تيحما برای هاجلوه نيا دارندگان و صاحبان که است شده

 که شودیممتذکر  هیانیب نيا عالوهبه. کنند اتخاذ حمايتی و پیشگیرانه تدابیر ،خاص همنطق و
 .باشد یمحل و یبوم جوامع حقوق با منطبق ديبا یاتوسعه میعظ یهابرنامه و هاپروژه
 

  ییزاابانیو ب یتعهد به مقابله با خشکسال .4ـ4
 ،از آب هیترک دولت مالحظهبی و غیرمسئوالنه هایبرداری، بهرهگاپ هپروژ رانگريو روند نيا ادامه

 در ارگردوغب دهيپد انیطغ رودان،انیم در شهرها و روستاها یتشنگ و یکشاورز ینابود از گذشته

 
 .91، ص همان ؛محمدی. 656

152. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 13 September 2007. 

153. Art. 25-27, Ibid. 

154. Art. 29, Ibid.  

155. Convention C169, Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989. 

156. Art. 4(1), C169 - Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989. 
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 یهاتیفعال هاتننه که ويرانگری يندافر ؛کندیم ديتشد وستهیپ و آورده ديپد هم را رانيا مرکز و باختر
 وقس شدنمتروکه سمت به را یانسان یهاآبادبوم و کرده ديتهد را مردم یزندگ کل که ،یدیتول
 زجملهازايی( شود. اين امور )خشکسالی و بیابانزايی میدهد و منجر به خشکسالی و بیايانمی

 لیلد. شودیم عراق و ايران ازجمله بیابانی مناطق در گردوغبار تشديد به منجر که ستا یعوامل
 ليدال به نیزم شدنلخت و یاهیگ پوشش از بادی فرسايش هایکانون شدنیعار زین امر نيا

ونه برای نماست.  ی متعددی تصويب شدهالمللبین اسناد زمینه اين در 951.است یعیطب و یانسان
 رب نظارت یالدولنیب دائمی کمیته تشکیل خصوص در اواگادوگو 9119 کنوانسیوناز توان می

 نيتدو قايآفر منطقه در آن آثار و یخشکسال با مبارزه هدف با کنوانسیون اين. کرد ياد 959یخشکسال
 ،زايیعالوه بر موضوع بیابان 951،زايیبیابانبا  مقابله برای سيپار 9111 ونیکنوانس که است هشد
 2 ماده در که گونههمان ،ونیکنوانس اين هدف .استمفصل به بحث خشکسالی نیز پرداخته  طوربه
 مايتح با سطوح تمام در مؤثر اقدام طريق از خشکسالی اثرات کاهش و زدايیبیابان ،است آمده آن

 واجهم يیزاابانیب و خشکسالی با جدی طوربه که است کشورهايی درالمللی بین هایهمکاری
 یخشکسال اثرات کاهش و يیزداابانیب جامع برنامه اندشده موظف متعاهدين ،اساس نيا بر. هستند

 911«ملی اقدام هایبرنامه» یاجرا قيطر از ونیکنوانس نيا عضو یکشورها نیهمچن. را اجرا کنند
 شناسايیرا  خشکسالی اثرات کاهش و زايیبیابان مؤثر عوامل 919،«ایاقدام منطقه هایبرنامه» و
 ردهبرشم عمل یهابرنامه لیقب اين برای را ويژگی چند ،کنوانسیون اين 99 تا 91 مواد. ندکنیم

 نخست .باشدداشته  ریتأث زگردهاير دهيپد زانیم بر ماًیمستق تواندیم هایژگيو نيا تيرعا که است
 بتخري هنوز که هايیزمین تخريب از پیشگیری هایروش اجرای به ديبا هابرنامه اين اينکه
 ایهراهبرد با همراه اينکه دوم. کنند مخصوص توجه انديافته فرسايش مختصری يا اندنشده
 ملی هایسیاست با و داشته تأکید اجرا بر ،بوده خشکسالی اثرات کاهش و زدايیمدت بیابانبلند

 سطح در یيوهواآب ،شناسیآب ،هواشناسی هایتوانايی نکهيا سوم و شوند ادغام پايدار توسعه برای
 .کنند تقويت را 912«خشکسالی هشداردهنده هایسیستم» و ملی

 

 
پیاپی  ،9ماره ش ،ایجغراف آموزش رشد مجله ،«خوزستان استان در غبار و گرد ايجاد أمنش و علل بررسی»ملیحه؛  پورعلی،. 657

  .92ص  ،9911بهار  ،11
158. Convention Establishing a Permanent Inter-State Drought Control Committee for the Sahel, 12 

September 1973. 

159. UN Convention to Combat Desertification, 1994. 

160. State National Action Plans 
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 619مرزیصدمات برون یالمللنیب تیمسئول .5

 دو نيا شدنآبکم فرات، و دجله به یقبل میزان به آب ورود عدم ،گاپ نتايج اجرای پروژه ازجمله
 شدنآبکم عراق، و هيسور یکشورها در یدامدار و یکشاورز ینابود دست،نیيپا در رودخانه
 و نخلستان ینابود به منجر که است اروند به متصل ینهرها و آن به ايدر شور آب ، وروداروندرود
 سرايت و منطقه در گردوغبار یهاطوفان وجودآمدنبه باعث راتییتغ نيا. شودیم منطقه یدامپرور

 یهایماریب وعیش و یطیمحستيز مشکالت که شودیم هيهمسا یکشورها ريسا و رانيا به آن
 زین را رگيد رسوبات و نمک هاطوفان نيا نیهمچن. آوردیم دنبال به را منطقه در یتنفس و یعفون

 هفاجع نظیر ،آوردیم وجود به را یمضاعف مشکالت و کندیم پخش اطراف یزراع یهانیزم به
 911.یمرکز یایآس در آرال درياچه کردنخشک

 حقوق موجببهتوجه است که مرزی بیحالی نسبت به ورود صدمات برون دولت ترکیه در
قابل  ،صورتی که عمل مورد بحث در ،المللینقض تعهد حقوقی بینبه علت دولت الملل عرفی، بین

  915است. المللیدارای مسئولیت بین ،باشد اوانتساب به 
فعل يا ترک فعلی را بتوان به دولتی منتسب کرد که منجر به نقض تعهد حقوقی بنابراين اگر 

ن دولت که آ کردادعا  توانیم باشد شده( یامعاهده اي یعرف المللنیحقوق ب موجببه) المللیبین
 .دارد تیمسئول المللنیحقوق ب موجببه

 ،یاممقامات نظ س،یپل ازجملهخود و مسئوالن  هگانسه یقوا فعل ترک اي فعل قبال در دولت
صالحیت و اختیارات  هخارج از حوز ،حتی اگر اين اعمال .دارد تیآن مسئول ريو نظا یمهاجرت

. از نظر ديوان استبا شرايط خاصی نیز دولت مسئول  ،مقامات دولتی و ارکان مربوطه باشد
ها در قبال نقض بنابراين دولت 911الملل عرفی است.حقوق بین هقاعدالمللی دادگستری اين امر بین

 مسئولیت دارند. زيستمحیطالمللی حقوق بین
. تسیمحدود ن ینیبه قلمرو سرزم ستيزطیمحالملل حقوق بین موجببهها تعهدات دولت

و  های تحت صالحیتدر برابر فعالیترا ها مسئولیت دولت ،حيصر طوربه یطیمحستيزمعاهدات 
 ها يا مناطق آن سوی صالحیت ملی خود خسارتیساير دولت زيستمحیطکنترلشان برای اينکه به 

 اند.به رسمیت شناختهوارد نکنند 
ی هايکنترل و هدايت فعالیت در خصوص هاکه تعهد دولت کردتوان اذعان همین راستا میدر 

 محیطیتزيسای که خسارت به گونه ،ردیگیم انجام کنترلشان تحت مناطق در اي شانکه در قلمرو
 یقرارداد آورالزام هقاعد صورتبه ،نشود وارد شانيا در مناطق واقع در خارج از قلمروها بر ساير دولت

 
163. Responsibility for Transboundry Harm 

 .19، ص نهما ؛محمدی. 614

165. Caire Claim (France v. Mexico), 1929, 5 RIAA.516. 

166. Immunity of Special Rapporteur of the Commission on Human Rights, ICJ, Reports 1999, p. 62. 
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 911.است شده رفتهيپذ المللنیب حقوق
منشور سازمان  موجببهها دولت»دارد که: اعالم می استکهلم هاعالمی 29اصل  ،برای نمونه

برداری از منابع طبیعی خود بر اساس دارای حق حاکمیت بهرهالملل ملل متحد و اصول حقوق بین
خود  قلمرو داخل یهاتیکنترل فعال اي نیتضم تیو مسئول هستندخود  محیطیزيستهای سیاست

 دنها وارد نکآن قلمروی ا مناطق ماوراي گريد یکشورها ستيزطیمحبه  یاکه صدمه یرا به نحو
ت شناختن حاکمیرسمیتمزبور پس از به هشود که اعالمیبنابراين مالحظه می 919«.به عهده دارند

 هطشده در حیهای انجامها بايد ترتیبی دهند تا فعالیتدارد که دولتها بالفاصله اعالم میدولت
ساير کشورها يا مناطق خارج از  زيستمحیطها موجب ورود زيان به صالحیت يا نظارت آن

 نشود. هاصالحیت ملی آن
و  محیطیزيستمات بین کل« توسعه»تنها با تغییر و افزودن صفت نیز  وير هبیانی 2اصل 

های تحت صالحیت و کنترلشان برای ها در برابر فعالیتدارد که دولتبیان می ها مجدداًسیاست
 ،نندنک وارد یخسارت خود ملی تیصالح یسو آن مناطق اي هادولت ريسا زيستمحیطاينکه به 

 911مسئولیت دارند.
شرح  تعهداتی به ،بیترتحقوق درياها به 9192کنوانسیون  911ماده  2و بند  919ماد  موجببه

 هیکل»و « ندکنحفاظت  يیايدر ستيزطیمحاز ها وظیفه دارند دولت» ... ذيل لحاظ شده است: 
مناطق  اي قلمروشان در شدههای انجامکه فعالیترا به منظور کسب اطمینان از اين اقدامات مقتضی

انجام  نسازد وارد خسارت هادولت گريد ستيزطیمحانجام شود که بر  یتحت کنترلشان به نحو
ها ای آنهآلودگی ناشی از تصادف يا فعالیت»ها بايد اطمینان يابند که عالوه بر آن، دولت«. دهند

راجع به  9111کنوانسیون سال  911«.ها گسترش نیابندتحت صالحیت آن به مناطق واقع در قلمرو
نیز مسئولیت دولت  9112و کنوانسیون تنوع زيستی سال  919مرزیآلودگی هوايی دوربرد برون

 912اند.مرزی را به رسمیت شناختهبار دورننسبت به آثار زيان
ترکیه مسئول خسارات وارده به ايران، عراق و  ،با توجه به مباحثی که در اين مقاله مطرح شد

عمل  ها نسبت به توقف و عدم تکرارالمللی دولتمطابق مفاد مسئولیت بین داست. لذا بايسوريه 

 
، 9919سسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ؤ، متحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل متحد ؛میرزايی يگنجه، سعید .617

 .919ص 
168. Principle 21, Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm 

Declaration, 1972). 

169. Principle 2, The Rio Declaration on Environment and Development, 1992.  

170. Art. 193 & 194 (2), United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982. 

171. Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution, 1979. 

172. Convention on Biological Diversity (CBD), United Nations, 1992.  
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شده بايد با استفاده از خسارات وارد عالوهبه 919.کندهای غیراصولی( اقدام متخلفانه)سدسازی
 911جبران شود. المللیهای جبران خسارت در نظام مسئولیت بینشیوه

 

 نتیجه
 یشورهاک یطیمحستيزالمللی يکی از عوامل مهم در تعامالت اقتصادی، سیاسی و های بینآبراه

ل مسائ ازجمله هاآن از یبرداربهره هنحو و یالمللنیب یهاآبراه موضوع. نديآیم شمار هب هيهمسا
 یطیمحستيز آثار سوء سازنهیزم معموالً که کشورهاست اکثر نیب ترکمش و تیاهممهم و با

 . شودیم هيهمسا یکشورها در یفراوان
 ،يیزاابانیب ،یخشکسال رینظ يیهابحران به توانیم نمونه یبرا یطیمحستيزآثار سوء  نيا از

 .کرداشاره  لیقب نياز ا یو موارد يیايدر یهاگونه از یبسیار ریوممرگ ها،تاالب شدنخشک
 ،یللالمنیب یهاآبراه از یبرداربهره با ارتباط در ،يیهابحران نیچن از یریشگیپ منظور به

ل گرفته شک ،دستنيیپادر  ايدر باالدست آبراه بوده  کشور کهنيا اساس بر یمتفاون یهاهينظر
 است. 
 اکمیتح» اتينظر یعني یالمللنیب یهاآبراه از یبرداربهره هنیموجود در زم هينظر چهار انیم از

 اي رکمشت منابع»و  «ینیسرزم محدود تیتمام» ،«ینیسرزم مطلق تیتمام» ،«مطلق یسرزمین
 و ديدج کرديرو عنوانبه تنهانه ،مشترک تيريمد يا مشترک منابع هنظري ،«مشترک تيريمد

 تیاکمح اصل مجدد یایاح یبرا ایوسیله بلکه ،شده گرفته نظر در آب منابع تيريمد در متفاوت
 یبردارهبهر و توسعه در فعاالنه مشارکت بر یحيصر فیتکلو  هشد ینیسرزم محدود تیتمام اي

 .است کرده مقرر آب مشترک منابع از یمنطق
 از یربردابهره و استفاده حق یساحل کشوردارد که هر  دیمطلب تأک نيبر ا عموماً هينظر نيا
 واردآمدن سبب استفاده نيا که شرطی به ،دارد را خودش کشور در یجار یالمللنیب یهاآبراه

 شترکم منابع بر تیحاکم مورد، نيا در. دشون گريد یکشورها و هادولت ینیسرزم قلمرو بر خسارت
 .است مشروط و ینسب آب،

 فیتکال از مشترک یهاآبراه از یبرداربهره به نسبت ،همجوار دول هکلی ،هينظر نيا موجببه
 منابع یالمللنیب یهاراهآب که است استوار دهيا نيا اساس بر اصل ني. ابرخوردارند یمتقابل حقوق و

 جتماعا وجود. دشویم یساحل دول تمام نیب «مشترک منافع اجتماع» موجب که هستند یمشترک
 استفاده و زهااین پاسخگوی که است دولت منافع «منصفانه و معقول»تعادل  ازمندین ،منافع مشترک

در  گريد طرف منافع که شودیم یتلق معقول و منصفانه یااستفاده ،یعبارت ه. بهاستآن از کيهر
 

173. Art. 30, The Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with 

Commentaries, 2001. 

174. Art. 34, Ibid.  
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 .ردیبرگ در را ستيزطیمح حفاظت و مشترک منافع خصوص
اصل کلی حقوقی پذيرفته شده است.  عنوانبهها محدوديت استفاده از آب ،حاضر عصر در

 حاکمیت گريد هادولت که است نيا انگریب يیقضاهالمللی، دکترين و رويبررسی معاهدات بین
 . رنديپذینم را مطلق یسرزمین

 توانیم هیترک دولت یهایمنصفانه و معقول، در مورد سدساز هاستفاد اصل به توجه با جهینت در
 تسین یديترد لذا ؛دارند یحقوق کدامهر مشترک آبراه از یبرداربهره رد یآبراه یکشورها گفت

ع منافرعايت شروط به  ،هیترک دولت. کندیم محدود را هیترک دولت عمل یآزاد حقوق، نيا که
شترک م آبراه یرو را یساتیتأس تواندیم زيستمحیطمشترک ساير کشورهای آبراهی و حفاظت از 

و منصفانه  معقول ،ندنرسا انيز یآبراه یکشورها ريسا به که یزمان تا آبراهاستفاده از  رايز ،بنا کند
 است.
 ،یاقتصاد یهابحران مهم همنصفانه و معقول، مسئل هوجود تعهد ترکیه به اصل استفاد با

 ایگونه هب ،است شده منطقه در آب کمبود باعث هیترک یسدساز از یناش یطیمحستيز و یاجتماع
 شيافزا درصد 11 مقدار به انهیخاورم همنطق در آب یتقاضا 2115 سال تا است شده ینیبشیپ که

 و است یقطع ندهيآ در آب بحران که است نيا هدهندنشان ریچشمگ مقدار نيا. کرد خواهد دایپ
 اشتهد نظر در ديبا کشورها. هاستدولت و کشورها هوظیف تريناصلی ،آب منابع حیصح تيريمد

 فرات و دجله هرودخان دو آب مجموع لومترمکعبیک 991 ،2191 تا 2119 از سال هفت در که باشند
 و یخشکسال جاديا ،یکشاورز یهانیزم بر یمیمستق تأثیر کاهش، اين 915.است کرده دایپ کاهش

 دهش منجر منطقه و هیترکدر  یطیمحستيز و اجتماعی اقتصادی، هایبحرانبه  وداشته  زگردير
 یشتریب اریبس یمنف یامدهایپ شاهد منطقه آينده در ،نشود برخورد پديده اينبا  اگر قطعاً. است

 ستانداردهایا رعايت ،مدنظر قرار گیرد ديبا هیتوسط ترک یسدساز هنیزم در آنچه نيبنابرا .شد خواهد
توجه لمللی اهای بینحقوق آبراهبه هايی که عالوه بر کنوانسیون ،نهیزم نيا در. است یطیمحستيز

ات حقوق و تعهد اصول،وجود دارند که  زین یگريد متنوع یالمللنیب هایکنوانسیون ،انددهکر
 ها،سلن نیانصاف ب دار،يپا هتوسع ن،یسرزم از بارانيرزیغ هاصول استفاد ازجمله یطیمحستيز
 ستيزطیمحاز  یحق برخوردار رینظ یو حقوق و تعهدات یالمللنیب یهمکار اط،یاحت ،یریشگیپ

 یابيتعهد به ارز ،ستيزطیمحو حفاظت از  تيحما نهیدر زم یسالم، تعهد به وضع مقررات داخل
 و یخشکسال با مقابله به تعهد ،یبوم مردمان حقوق تيرعا به تعهد ،یطیمحستيز یامدهایپ
تعهدات،  نيا ژهيوبهها متمايز نیست. که ترکیه نیز از اجرای آن اندکرده هادولت متوجه را يیزانابایب

 قابلریغ بيتخر به منجر که کنند یطراح ینحو به را توسعه دمانیچ تا کرده متعهد را کشورها
 .نشود منطقه جبران

 
 .99ص  ،همان؛ محمدی .675
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بیان  مرزیصدمات برون در خصوصالمللی مسئولیت بینگونه که در قسمت همان ،تينها در
. تسیمحدود ن ینیبه قلمرو سرزم ستيزطیمحالملل حقوق بین موجببهها تعهدات دولت ،شد

ت و تحت صالحی هایدر برابر فعالیترا ها مسئولیت دولت ،حيصر طوربه یطیمحستيزمعاهدات 
 یخسارت ودخ ملی تیصالح یسو آن مناطق اي هادولت ريسا زيستمحیطکه به کنترلشان برای اين

 اند.به رسمیت شناخته نکنند وارد
 یالمللمطابق مفاد مسئولیت بین دترکیه مسئول خسارات وارده به ايران است. لذا باي ،بنابراين

 911.کند( اقدام یراصولیغ یهای)سدسازمتخلفانه عمل تکرار عدم و توقف به نسبت هادولت
 یالمللنیب تیمسئول نظام در خسارت جبران یهاوهیش از استفاده با ديبا شدهخسارات وارد عالوهبه

 911جبران شود.

 
176. Art. 30, The Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with 

Commentaries, 2001. 

177. Art. 34, Ibid.  
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 :منابع

 الف. فارسی

 کتاب ـ

 9919 ،یدانشگاه نشرمرکز  راد، پورانیک منصور :ترجمه هوا، یآلودگ ؛ج.د نگ،يدیاسپ. 

 بیبی،حمحمدحسن  :ترجمه ،زيستمحیط حقوق النگ؛ وينفرايد اچ، سند پیتر کیس، الکساندر 
 .9991 تهران، دانشگاهاول، چاپ دوم،  جلد

 یدانشگاه جهاد انتشارات زاده،وهاب عبدالحسن :ترجمه ،ستيزطیمح شناخت ل؛یدان ن،یبوتک 
 .9992 مشهد،

 9919 ،کرمانشاه ،یچاپ دوم، دانشگاه راز ،ستيزطیمح یمبان حسن؛ ،یذوالفقار. 

 9999 ،مجد ،یکاربرد المللنیب حقوق فرهاد؛ ،يیطال. 

 9911 دادگستر،چاپ دوم،  ،نيادیبن یهایآزاد و بشر حقوق ژن؛یب ،یعباس. 

 91و  9912اوت  91 یداور ئتیه یآرا د؛یگلدسم جان کيسرفردر و تیاسم انلو و لووت 
 یرزم ونیسیکم یاز سفرها یتي: روایشرق پارس مندرج در سنت جان، یآرا، متن 9115 ليآور

 .9911 لندن، جلد اول، ،پارس

 سازمان  ،زنده منابع و عتیطب از حفاظت یجهان معاهدات یراهبردها ک؛يهنر ان،یمجنون
 .9911 دوم، جلد ،ستيزطیمححفاظت از 

 9991 دادگستر، ،یالمللنیب یهارودخانه حقوق اهلل؛فضلدیس ،یموسو. 

 یماسال یجمهور یدر قانون اساس یطیمحستيز داريپا هتوسع اصول و یمبان ت؛يآ ،يیموال 
و امور مجلس سازمان  یدفتر حقوق ها،هيرو و هاهينظر ،ستيزطیمححقوق  همجموع ،رانيا

 .9999 ،ستيزطیمححفاظت از 

 رات چاپ و انتشا سسهمؤ ،در سازمان ملل متحد تیتحول مفهوم حاکم ؛دیسع گنجه،ي يیرزایم
 .9919وزارت امور خارجه، 

 

 همقال ـ

 وزشآم رشد مجله ،«خوزستان استان در گردوغبار جاديا منشأ و علل یبررس» حه؛یمل ،یعلپور 
 .9911 بهار ،11پیاپی  ،9شماره  ،ایجغراف

 مللالرود و حقوق بینطرح تغییر مسیر اروند»شناس، نیلوفر و اصغر جعفری ولدانی؛ حق» ،
 .9911بهار و تابستان ، 92شماره المللی، نشريه دفتر خدمات حقوقی بین، مجله حقوقی
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 با المللینیب یهاآبراه از رانیکشتیریغ یبرداربهره حقوق» ؛یبیخط هیعط و شیرازيان، شیرين 
 زمستان ،9 یاپیپ ،1 شماره دوم،دوره  ،ستيزطیمح و توسعه ،یداريپا ،«داريپا توسعه به نگاهی
9911. 

 ،یراهبرد مطالعات فصلنامه ،«یریگمیتصم یبرا ديجد چارچوب: توسعه و سدها» ؛اکرم عوامی، 
 .9915 زيیپا ،21 شماره، 1 دوره

 میبه طرح عظ ینگاه» عباس؛ ،یمحمد GAP دجله و فرات و آثار آن بر حوضه هیدر ترک» ،
 .9911 بهمن و اسفند ،5و 1 یهاشماره ،جهان سبز ـآب ماهنامه

 مجله  ،حقوق فصلنامه، «سالم ستيزطیمحنسل سوم حقوق بشر و حق به » وسف؛ي ،يیموال
 .9991 زمستان ،1، شماره 91دوره  ،دانشگاه تهران یاسیسعلوموحقوق

 المللنیاصول حقوق ب» فر؛یموسو نیدحسیس و ینیحس دحسنیس ،اهللفضلدیس ،یموسو 
وره د ،یپژوهش حقوق عموم فصلنامه ،«یالمللنیب یمراجع حقوق یدر پرتو آرا ستيزطیمح
 .9911 زيیپا ،19شماره  ،91
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