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 چكيده
هیای وللیید    المللی  در االیپ ویرو      های بین احداث سدهای بزرگ بر روی رودخانه

الملی    آب  دارای آثار متعددی است که لزوم رعایت مقررات حقیلق بیین  -نیروی برق
شلد. در ملاردی که احداث یک سید   آن محسلب م  مهمزیست، یک  از ابعاد  محیط

، آثار عمد  و مخرب فرامرزی برای در المروی سرزمین  یک دولت، با احتمال فراوان

کند، وقابی  ادعاهیای متعیارا، امیری ابتنیاب       ها ایجاد م  زیست سایر دولت محیط
در  کیه دولیت سیازند  سید، بیه منیاف  حاای  از احیداث آن         ناوذیر اسیت. درحیال    

های همسیایه ممکین    بلید، دولت سرزمین  خلد استناد م  تیاالحچارچلب اا  
زیسیت خیلد محیرر کیرد  و      بار فرامرزی سید را بیرای محییط    ناست ادعای آثار زیا

زیست باشند. در اروباط با سید   المل  محیط خلاستار رعایت مقررات مروبط حقلق بین
برداری از این سد، در وشدید ودید   ود ساخت و بهر ر ایلیسل، ادعا شد  و احتمال م 

  کیه محیرر   سیاال اشید.  ب اثرگیذار وییه  اییران،    ریز گردها در کشلرهای همسایه بیه 
احیداث سید، چیه     از بملیه ی مل  ها ورو  در ابرای  ها دولتشلد، این است که  م 

باید در اوللیت و ملرد رعایت ارار دهند؟  را ستیز طیمح المل  نیباالل  از حقلق 
بخش  به رعایت  المل  را در اوللیت کند وا رویکرد نظام حقلق بین این مقاله والش م 

 های مل  وبیین کند. زیست در ابرای ورو   المل  محیط بیناالل حقلق 

 زیست. ، محیطایلیسلا، سد زگردهیرالمل ، دولت،  حقلق بینواژگان كليدي: 
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 مقدمه

ی هیا  حیلز  انیر ی بیشیتر در    نیویمم بهان احتییا  بیه    تیبمعافزایش چشمگیر 

ارار داد  است. وردییدی نیسیت    ها دولتیک نیاز ضروری فراروی  به عنلانمختلف را 

نیازهای بشر معاار است. امروز  وللیید   نیور مبرمو  نیور  اویحکه انر ی برق در زمر  

انیر ی   نیویمم هیای متیداول    یکی  از شییل    بیه عنیلان  انر ی برق از طریق احداث سد 

سد بیزرگ   01070الملل  سدهای بزرگ،  آمار کمیسیلن بین اساس برشلد.  محسلب م 

 (.icold-cigb, 2018)ان وبلد دارددر به

است. نیازهیای کشیاورزی    شد  آغازمندی از فنّاوری نیروی آب از عهد عتیق  بهر 

سال ویش از میالد مسیی(( سیرآغاز    0155آبیاری در خالل عصر حجر )حدود  نهیزم در

هیا در   نخسیتین ویالش   (.Mays, 2010: 1)ها بلد  ااداماو  برای کنترل بریان آب رودخانه

  سال اب  از میالد مسیی( بیاز   0055های دبله و فرات از طریق سد، به  راستای مهار آب

هیا را از طرییق سیدهای     . ساکنان نخستین در عراق مرکزی، آب ایین رودخانیه  گردد  م 

هیای آبییاری خیلد فیراهم کننید       سنگ  منحرف کردند وا مناب  ذخیر  آب بیرای کانیال  

(Bermer, 2016: 93 .)گذشته استفاد  خیلد را   ارن مینل  دبله و فرات در های ساح دولت

انید. دولیت ورکییه بیا ویرو         از آب این دو رودخانه از طریق احداث سید ولسیعه داد   

سید بیزرگ،    30بزرگ، دولت عراق با سیاخت   سد 22در االپ  3آناولل  بنلب شرا 

ا در دستلر های دبله و فرات ر برداری از آب سد بزرگ، بهر  1دولت سلریه با احداث 

 .( FAO Geo-referenced database, 2013)اند  کار خلد ارار داد 

المللی  یکی  از    هیای بیین   ها بیر روی رودخانیه   سدسازی از سلی دولت اتیعمل

  سیاخت  کلی عالو  بر آثار  الملل  است. در سح( مل  و بین زیبرانگ مجادلهملضلعات 

  المللی  نیبی یک سد، این نگران  وبلد دارد که احداث یک سد بر روی یک رودخانیه  

شیلد. کیاهش برییان آب     هیا  دولیت منجر به بروز مشکالت محیط زیست  برای سیایر  

سایر دول ساحل  را بیا معضی  کمبیلد آب     نکهیا بری، عالو  سدساز جهینت دردریافت  

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) 
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زیست  متعیددی بیه همیرا      ی مخرب محیط ملابه خلاهد ساخت، ممکن است ویامدها

ی هیا  تیی فعالبیر   انید  مکلیف  هیا  دولت سل ک، از یالمل  نیبحقلق  نظام درداشته باشد. 

بیه   ها تیفعالخلد مراابت و نظارت داشته باشند وا این  تیاالحمربلط به حلز  وحت 

 آسییپ  هاسیت  آنو مناطق  که ماورای المیروی سیرزمین     ها دولتسایر  ستیز طیمح

حیق حاکمانیه    هیا  دولیت سرزمین ،  تیاالحنرساند؛ اما از سلی دیگر بر اساس اا  

و ولسیعه خیلد،    سیت یز طیمحخلد برمبنای سیاست ویه   خاصدارند به اینکه از مناب  

یسیت در ابعیاد مختلیف بیه     ز لملی  محییط  ا ی کنند. با وبلد این، حقلق بینبردار  بهر 

ا را از اطالق خار  کرد  ه سرزمین  دولت تیاالحکه اا   است افتهی ولسعه یا گلنه

لملل  متعدد ملرد ومکیید ایرار گرفتیه    ا ی که در معاهدات بینبلار هم است. اا  حسن 

یسیت   ز ای محییط هی  ا را در اعمال اا  االحیت سرزمین ، با محدودیته است، دولت

سی  در  یست ، به عنلان یک معیار اساز . امروز  مالحظات محیطکند مشخص  ملابه م 

 شلد. ا المداد م ه وعیین المروی االحیت سرزمین  دولت

ی این سد، ایجاد بردار بهر آثار احتمال  ناش  از  ، یک  از3ایلیسلدر اروباط با سد  

 سیت یز طیمحی نیامحللب  بیر    راتیومثخلاهد بلد که  گرد و غباری ها چشمهو گسترش 

در  غبیار  و گردایران خلاهد داشت. نخستین هجلم گسترد   از بملهکشلرهای همسایه 

استان کشلر را بیا مشیک  ملابیه کیرد       25 اکنلن همگردد و  م  بر 3102ایران به سال 

ی غرب  و بنلب غرب  و ها استاندر چند سال اخیر  گرد و غباراست. آللدگ  ناش  از 

ی اییران را  هیا  ستاناملردی هلای دیگر  به الرتدر الرت افزایش شدت و وسعت، 

(. بر این اسیاس، بایید   70-77: 3131، بمال  و غالم ، درزاد یحبحران  ساخته است )

در  زگردهیا یربللگیری از وشیدید احتمیال  ودیید      منظلر  بهانتظار داشت دولت ورکیه 

اایلل مشخصی  از حقیلق    ، ایلیسیل ی از سید  بیردار  بهر ه جینت در بلار همکشلرهای 

 ارار دهد. تیو در اولل مدنظرست را زی المل  محیط بین

به یکدیگر وابسیتگ    ها گلنه)آب، هلا و خاک( و کلیه  ستیز طیمحومام  عناار 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Ilisu Dam 
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احتمیاً  دارای آثیار و    سیت یز طیمحی آسیپ بیه ییک بنبیه از     رو  نیا ازمتقاب  دارند و 

بیه   مسیلله ایین   (.10: 3137)شییلتلن و کیی ،      اسیت نیب شیو  ااب  ریغویامدهای وسی  و 

اسیت کیه کیر  خیاک  بیا       ارارگرفتهگسترد  ملرد شناسای  و وذیرش  به طلرو  خلب 

ی محیط زیست  ملابه است کیه ونهیا از   ها چالشطیف وسی  و متنلع  از مشکالت و 

را مروفی  کیرد. در المیروی حفاایت از      هیا  آن ویلان   م  الملل نیبی ها یهمکارطریق 

بهان وبه غالپ است، زیست سیههر میرز    یها دولت، وابستگ  بین ومام ستیز طیمح

 سیت یز طیمحی  الملی   نیبی و این وحدت اکلسیستم یا سامانه بلم به حقیلق   شناسد  نم

ملضیلعات محیلری در    (.000: 3101)کیک دیین و دیگیران،     کنید   می خصیصه ویه  اعحیا  

گلییای ایین    دهید   می   المللی  نیببه آن ماهیت  آنچهمحیط زیست  و  المل  نیبمقررات 

مسیتق  کنتیرل کنید     بیه طیلر  مشکالت محیط زیست  را  ولاند  نماست که هیچ دولت  
(Koivurova, 2014: 9.) 

 هیا  دولیت ، این اسیت کیه   استاال  که نگارند  مقاله درادد واسخ به آن  ساال

احداث سد که ممکن است آثیار   از بملهی مل  ها ورو  دولت ورکیه در ابرای  ه یو به

ایجیاد کنید، چیه اایلل  از حقیلق       هیا  دولتسایر  ستیز طیمحفرامرزی برای  بار انیز

 باید در اوللیت و ملرد رعایت ارار دهند؟ را ستیز طیمح المل  نیب

و ولضی(  زگردهایردر این مقاله و  از وشری( عل  و علام  ماثر در والع ودید  

 الملی   نیبی مختصر ورو   آناولل  بنلب شرا  و آثار احتمال  آن، االل مروبط حقلق 

 .کنیم م را بررس   ستیز طیمح

 

 در ايران 1زگردهاير. علل و عوامل دخيل در ظهور پديده 1

ی ماننید بیابیان بیزرگ سیاهارا، خاورمیانیه و      ا  نیلاح ی دنیا از گرد و غبارهااکثر 

 منشیم ی  از اار  آمریکا، ارووا و غیر  ها بخشاسترالیا، مغللستان و  آسیای بنلب غرب ،

و از  اند شد   واا عمد  در نیمکر  شمال  زمین  به طلر گرد و غبار. کمربندهای ردیگ  م

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Dust Haze 
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  نیلع   بیه  ولانید   می  گیرد و غبیار  ایجیاد   درواا شمال آفریقا وا چین گستردگ  دارند. 

وبلد مناطق بیابان  بیا  (. 17: 3137 نهاد، )گنجعل واکنش به وغییر ولشش گیاه  زمین باشد 

هیای واای  در    هیای اایل  سیرزمین    ولشش گیاه  ونیک و بارنیدگ  کیم از مشخصیه    

های وائین بغرافیای  است که ملبپ ایجاد شیرایط آب و هیلای بسییار گیرم و      عرا

شلد. ایین بادهیا    م  در فصلل گرم سال م خشک در این مناطق و ویدایش بادهای ملس

که در اثر اختالف فشار و اختالف شدید دمای شپ و روز مناطق بیابان  و احراها بیه  

ولانند ذرات حاا  از فرسایش بادی خیاک را از سیح( زمیین بلنید      آیند، م  وبلد م 

ویداوم   آید  ی که بدین ورویپ به وبلد م گرد و غبارکرد  و به حالت معلق درآورند. 

 (.2: 3103)اردبیل ، درازمدت و چندروز  دارد 

شد ، حالیت چسیبند  دارنید؛ درنتیجیه      ذرات گرد و غبار به دلی  ملاد آل  اشباع  

چسبند و اادرند ملبپ آللدگ  و خسارت بیه ومسیسیات الکتریکی  و     روی وسای  م 

نها محیدود بیه   و زگردهایروسعت خسارات  (.Keramat & et al, 2011: 473)انعت  شلند 

وهدید اراض  کشاورزی و مناطق انعت  نبلد ، بلکیه بیا مختی  کیردن زنیدگ  عیادی       

شهروندان آشکارا وبدی  به یک وهدید بدی محیط زیست  شد  و واکنش افکار عملم  

ویلان بیه مثابیه     را می   زگردهیا یربحیران  (. 72: 3103نیهاد،   )عبیدی را به دنبال داشته است 

 (.371: 3103)طلفیان،  وهدیدی بالقل  برای امنیت محیط زیست  و مل  در منحقه ولق  کرد 

ای در کشیلر میا اسیتمرار دارد،     به الرت دور  زگردهایربا ولبه به اینکه والع ودید  

های آن به منظلر بللگیری از ادامه این مشیک  امیری ضیروری     شناخت دًی  و ریشه

 است.

 غربی ،  هیای  همسیایه  از به کشلر وارد شد  خاک و گرد گذشته یها سال طلل در

 اسیت.  گرفتیه  ایران نشلت  کشلر خلد و عربستان اردن، عراق، سلریه، کشلرهای شام 

در  نقش بیشترین و بلد  متفاوت گرد و خاک در وللید مزبلر کشلرهای از هر کدام سهم

 اسیاس  دارنید. بیر    عهید   بیر  و عربسیتان  سلریه عراق، کشلرهای ورویپ به را آن وللید

دهیه   در کیه  اسیت  شد   شناسای  وللید گرد و خاک اال  کانلن 1 شد ،  محالعات انجام
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 مجمیلع  وقریب  است. مساحت ایران شد  ها روانهکانلن آن از طلفان 35 حداا  گذشته

 ویرین  مهیم  از است. یکی   شد  برآورد کیللمتر مرب  1107 حدود در کانلن اال  1 این

نینیلا اسیت.    غرب در سلریه و عراق کشلرهای بین مرز در محصلر ها، مناطقکانلن این

 غربی   شیمال  اسیمت  در سید حدیثیه   شیمال  در واا  منحقه دو دیگر، اال  کانلن دو

کیلیلمتر   3321واروار است. در دو کانلن فلق که در مجملع مساحت  در حدود  دریاچه

سال گذشته وللید  35های نسبتا  زیاد در  ولفان با شدت 20بر  اند بالغ  مرب  را در برگرفته

کیه اییران را بیا     زگیرد یرو به سمت ایران روانه شد  است. دیگر کانلن اایل  و مللّید   

کیلیلمتری میرز اسیتان     255احرای المثن  واای  در   بحران بدی ملابه ساخته است،

در (. 27-20: 3130مالی ،  )وق کیللمتر مرب  دارد  3115خلزستان است که مساحت  حدود 

شیروع و در میا  بیلًی بیه      از میا  می     گرد و غبیار های  حلضه دبله و فرات، ولفان

 بد.یا های سهتامبر وا نلامبر کاهش م  رسد و در ما  خلد م  حداکثر

نقیش دارنید. خشیک     زگردهیا یرعلام  و عناار زیادی در به وبلد آمدن ودیید   

ها، فرسایش شدید خاک، از بیین رفیتن ولشیش     ها و واًب شدن بسترهای آب  رودخانه

هیای میداوم، رطلبیت نسیب  ویائین       سیال   سبز زمین، کاهش مییزان بارنیدگ ، خشیک   

ای شیدید و ناگهیان  از بملیه    زیست، استفاد  کنترل نشید  از آب و وزش بادهی   محیط

گیرد و  شلند. یک  دیگر از علامل  که باعث وشدید وللید  ورین این علام  ولق  م  مهم

زای  در سح( بهان است که از روند رو به  شلد، ودید  گرمایش بهان  و بیابان م  غبار

 (.0: 3132و دیگران،  )طائ  سیمرم  رشدی در بیشتر نقاط سح( زمین برخلردار است

بندی مشخص باهدف وفکیک علام  اثرگیذار بیر وایلع     اگر بخلاهیم در یک طبقه

بندی  ، در بستجلی مظنلنین اال  این معض  باشیم، با دو معیار وقسیمزگردهایرودید  

ساز ملابه خلاهیم شد. در خصیلص علامی     زیست  و علام  انسان شام  علام  محیط

شناسی .   از علامی  االیمی  و علامی  زمیین    انید   زیست  دو عام  ومثیرگذار عبارت محیط

علامل  نظیر؛ میزان نامناسپ بارندگ ، وبخیر شدید، سرعت بیه نسیبت زییاد بیاد، دور      

ها و گسیتردگ  منیاطق  بیا االییم خشیک در زمیر         سال  برگشت کلوا  و وداوم خشک
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بیپ  علامل  االیم  ارار دارند که از دیرباز در ایران و سیایر کشیلرهای خاورمیانیه مل   

بادهیای گیرم و     شید  اسیت. همچنیین وزش    گرد و غبیار های  ویدایش و وشدید ولفان

هیای   گیرنید. ولفیان   در این دسته ایرار می    3خشک از احاری عربستان و بنلب عراق

هیزار   105الخال  )احرای  در مرز ایران، عراق و کلیت به وسیعت   احرای وسی  رب 

هیای   (، سیلاح  درییای سیرب، بیاوالق    کیللمترمرب  که از خاک رس ولشید  شد  است

هلرالحمار در عراق از بمله علامی    بسر  و شد  همانند واًب هلرالهلیز ، آل خشک 

شید    سیاز محالعیات انجیام     علام  انسان نهیزم در هستند. گرد و غبارشناس  مللد  زمین

حاک  از آن است که علّیت   2متحد  ولسط مرکز وحقیقات مل  اایانلس و اومسفر ایاًت

های شیمال   زای  در مرکز و بخش در منحقه خاورمیانه، بیابان زگردهایرعمد  بروز ودید  

بسر  است. این منحقه در نزدیک  بغداد بین دو رود دبلیه   ویه  منحقه آل غرب عراق به

امیا   شماری بلد  اسیت؛  های ب  ها و دریاچه شد  و در گذشته دارای واًب و فرات واا  

در ایین منیاطق آغیاز شید  بیه همیرا  کیاهش         3335های مداوم که از سال  سال  خشک

گرفتیه در   ساز هماننید وقسییمات آبی  انجیام      بارندگ  و دراد رطلبت و علام  انسان

باًدست رودخانه فرات ولسط سلریه، ایجاد سد در چنیدین نقحیه از رودخانیه دبلیه     

هیا و حتی     هیا، دریاچیه   هیا از آب رودخانیه   اا رویه عر ولسط دولت ورکیه، استفاد  ب 

هیای   هیا و ویاًب   ها برای مصارف کشاورزی سبپ شد  است وا ومیام  دریاچیه   واًب

(. 1-7: 3103کام  خشک شلد )اردبیلی ،   به طلرویه  منحقه آل بسر   مناطق بیابان  به

 نکیه بیه منظیلر ای   هیلر  اراض  زهکش  به شروع ادام در دوران بنگ وحمیل ، ر یم

 در مان  ایجاد و بللگیری برای را آب و کنند، کرد حرکت مناطق این در بتلانند سربازان

 هلرها خشکاندن دیگر دًی  از شاید یک  کرد، م  استفاد  ایران  سربازان مسیر ویشروی

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
های هلای گرم  که از سمت  در عراق است که در اثر وداخ  ولد  شمالباد ورین بادهای ملسم   یک  از مهم .3

های هلای سرد احب  واردشد  از سمت شمال و ارووا به کشلر عراق، ودید  شلند با ولد  بنلب وارد عراق م 
 آید. این باد ملسم  به دلی  ادرت دینامیک زیادی که دارد منجر به بابجای  حجم عظیم  از ذرّات ریز از م 

 شلد. سح( زمین م 
2. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 
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 هیا  آن کردن وسلیم برای بلدند بنابراین، ادام ر یم مخالفان از هلرها که ساکنان بلد این

مالیی ،   )وقی  کیرد   هلرهیا  مسیر در آب بستن به دولت عراق اادام میالدی 3333 سال در

نشیان از وبیلد    ها آنو آنالیز  گرد و غباری ذرات ها نملنهی برخ  آور بم (. 22: 3130

 زیی روذیرفت کیه اکثیر    ولان  مبنابراین،  کنند  مزندگ   ها واًبملبلداو  دارد که در 

در  هیا  ویاًب و خشک شیدن   (20: 3137)گنجعل  نهاد،  واًب  دارند نه بیابان  منشم گردها

 .کند  مدر ایران، ایفا  گردها زیرعراق نقش بسیار ماثری در اهلر ودید  

 

 برداري از سد ايليسوو آثار احتمالی بهره . پروژه آناتولی جنوب شرقی2

ی عمران  مربیلط بیه آب   ها  ورین طرر ، یک  از بزرگآناولل  بنلب شرا ورو   

اسیتان )آدیامیان،    3کیللمترمربی  و   10555در کشلر ورکیه است که مساحت  در حدود 

اورفا و شرناق( منحقه بنلب  ، کیلی ، ماردین، سیرت، شانل آنتپباومان، دیاربکر، غازی

منیاب  آب بیرای ولسیعه     ماثر تیریمدگیرد. هدف این ورو  ،  شرا  ورکیه را در بر م 

شد  است. شاید بتلان ویشینه این ورو   را به دسیتلر   آب  عنلان -کشاورزی و وللید برق

کبیان  در خصلص ومسی  مرکز محالعات برق در االیپ ویرو      3311در سال  آواولرک
 میلرد ایین طیرر    2552ارائه شد و در سال  3303نسبت داد که طرر بام  آن در سال 

نیروگیا  بیا حجیم ذخییر       33سید و   22گرفت. این ورو   شام  ساخت ی ارار بازنگر

میلیارد کیلیلوات سیاعت    21میلیارد متر مکعپ است که ولان وللید حدود  322وقریب  

. از سیال  داراست رامیلیلن هکتار از اراض  کشاورزی  0/3برق در سال و آبیاری حدود 

بر  آناولل  بنلب شرا االپ طرر آب  در  -نیروگا  برق 0سد بزرگ و  0واکنلن  3333

 15در فاایله   ایلیسیل سید   3شد  یا در حال احداث اسیت.  روی رودخانه دبله احداث 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
میلیلن کیللمتر مکعپ،  3355میلیلن مترمکعپ، سد کرالکیزی با حجم مخزن  155. سد گرکسل با حجم مخزن 3

گارزان  میلیلن مترمکعپ، سد 3255میلیلن مترمکعپ، سد باومان با حجم مخزن  155سد دبله با حجم مخزن 
میلیلن مترمکعپ، سد ستین با حجم  775میلیلن مترمکعپ، سد آلکلمرا با حجم مخزن  255با حجم مخزن 

 35055میلیلن مترمکعپ، سد ایلیسل با حجم مخزن  305میلیلن مترمکعپ، سد دیهن  با حجم مخزن  135مخزن 
 میلیلن مترمکعپ. 155میلیلن مترمکعپ و سد سیللان با حجم مخزن 



 
 ... و ودید  اندازی سد ایلیسل در ورکیهساخت و را  227

میلییارد   0/35ای کردنشین با حجم ذخیر  حدود  کیللمتری مرز ورکیه و سلریه در منحقه

 اتیعملمگاوات نیروی برق یک  از این سدهاست که  3255مترمکعپ و ارفیت وللید 

متیر و اروفیاع  حیدود     3025آغاز شد  است. طلل این سید   2551ی  آن در سال ابرا

سال ویش در دستلر کار ایرار گرفتیه بیلد     10احداث این سد از  اتیعملمتر دارد.  310

 .(gap, 2018)های گسترد  وا مدو  متلاف شد اما به دلی  بنجال

و آب بیرای  ونهیا بیرق    دولت ورکیه مدع  است که در چارچلب ایین طیرر، نیه    

ها کنترل خلاهند شد، بلکیه امکانیات بسییاری ماننید      و سیالب ولسعه کشاورزی وممین

گردشگری، کارخانه، بیمارستان، مدرسه و امکانات نلین   آهن، فرودگا ، باذبه باد ، را 

)وقی   شلد و از مهابرت مردم نیز بللگیری خلاهید شید   ها و زنان فراهم م  برای بچه

المللی  نظییر بانیک     های بین (. از همین رو، همکاری برخ  از سازمان31: 3130مالی ، 

بهان ، سازمان خلاروبار و کشاورزی و اوحادیه ارووا را به دنبیال داشیته و ورکییه ایین     

 رسید  حال، به نظر می   طرر را در راستای ولسعه انسان  وایدار محرر کرد  است. با این

، وبیدی  منحقیه بیه مرکیز ایادرات      آنیاولل  بنیلب شیرا    هدف اال  طیرر بیام    

کشاورزی است. از کشلرهای آلمان، سلئی  و اوریش به عنلان حامیان مال  این طیرر  

شلد که به دنبیال اعتراضیات گسیترد  سیلریه و عیراق و عیدم رعاییت حقیلق          یاد م 

اعالم کردند حماییت   2553دست از سلی ورکیه، این کشلرها در سال   کشلرهای وائین

 اند. ز این طرر را متلاف کرد مال  خلد ا

منید   کیللمتر از رودخانه دبلیه بهیر    77کشلر سلریه بر روی خط مرزی به طلل 

رسید احیداث سید     باًدست  نسبت به عراق، به نظیر می    تیملاعشلد و با ولبه به  م 

های ولسعه    در طررمهممشک  زیادی برای این کشلر ایجاد نکند. دبله نقش  ایلیسل

هیای محالعیاو  بیرای     ی اخییر طیرر  هیا  سالکند، اگرچه سلریه در  ایفا نم آب  سلریه 

ادعا شد  اسیت،   (.Kirschner & Tiroch, 2012: 339)استفاد  از آب دبله انجام داد  است 

شیهر کلچیک از بملیه شیهر      30روسیتا و   02در ایلرت آبگییری   ایلیسل مخزن سد 

دوران آشیلری و عثمیان  بیا     که شام  بناهای ویاریخ  مربیلط بیه    کِیف حسنواریخ  
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برداری از این سید   ود بهر ر سال ادمت است را زیر آب خلاهد برد. احتمال م  32555

میلییارد متیر    23سبپ کاهش بریان آب ورودی به عراق از ورکییه از طرییق دبلیه از    

هیزار هکتیار از    155 ادعیا شید  اسیت،    میلیارد متر مکعپ شلد. همچنین 35مکعپ به 

گییری   اراض  کشاورزی عراق نیز از آبیاری محروم خلاهنید شید؛ ضیمن اینکیه بیا آب     

، آب دبله برای مدت چند ما  اح  خلاهد شد. با فرا ایحت ایین   ایلیسلمخزن سد 

خانمیان شیدن    برداری از این سد ملبپ بابجای  اببیاری بمعییت و بی     ادعاها، بهر 

های آبیاری باًدسیت    ان این منحقه خلاهد شد. وبلد ورو  هزار نفر از ساکن 05حدود 

ولبیه آب رودخانیه دبلیه شید  اسیت کیه        نیز منجر به کاهش اابی   ایلیسلاب  از سد 

ایین آثیار در کنیار مشیکالو       ای را برای مردم عراق ایجاد خلاهد کرد. مشکالت عدید 

ان  در بابجیای  رسیلبات،   ایجاد می  ورندگان( و ه یو بهنظیر آسیپ به اکلسیستم منحقه )

 .شلد م محرر 

سد، کاهش بریان آب ورودی دبلیه بیه عیراق در ویممین آب ویاًب      ر به نظر م 

منف  دارد و به احتمال زیاد باعث  ریومثدر سمت عراق  هلرالعظیم -هلرالهلیز مشترک 

هلرالهیلیز ( خلاهید شید.    ) آنخشک شدن هرچه بیشتر سح( واًب در بخش عراای   

، باعث کاهش کیفیت ایلیسلبرداری از سد  این، احتمال داد  شد  است که بهر  بر عالو 

ارس فی  شلد و نفلذ آب شلر خلیج وب  آن اروندرود و کارون م  آب رودخانه دبله و به

برداری  به داخ  اروندرود و کارون افزایش خلاهد یافت. وغییرات احتمال  ناش  از بهر 

شلد و بیر هزینیه نگهیداری آن     خط واللگ اروندرود م  منجر به وغییر در ایلیسلاز سد 

در اییران کیه ادعیا     زگردهیا یرهیای ایجیاد    سد کیانلن ر ومثیر خلاهد گذاشت. به نظر م 

شلد در مناطق شمال غرب عراق در مرز سلریه، غیرب عیراق در میرز اردن و هیلر      م 

اند احتمال دارد با ویمثیرات منفی  ناشی  از کیاهش آب درییافت        شد  مرکزی عراق واا 

زایی  را افیزایش دهنید. اگرچیه ادعیا       و بیابان زگردهایرهای ایجاد  امکان افزایش کانلن

سید ویاًب   ر نبلد  است اما به نظر می   گردها زیرایجاد  منشمواکنلن  عظیمهلرالشلد  م 

  در این زمینه ایفا کرد  است. البته اثبات ایین ادعاهیا بیه منظیلر     مهمنقش  هلرالهلیز 
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های وجرب  کیاف  و مستندسیازی   مستلزم بررس لملل ، ا وذیرش آن از سلی محاکم بین

شناسی ،  د از عللم محیح  مانند اکللل ی، خیاک علم  و عین  است که در این زمینه بای

 شناس  و بغرافیای طبیع  کمک گرفت.آب

 

 زيست الملل محيط . اصول حقوق بين3

 وکامی   و ویشرفت و روند زیست  محیط المل  نیب حقلق ولسعه و ودوین فرایند در

امیروز   اسیت.   داشیته  سیزا  بیه  نقش بنیادین االل به عنلان االل از شماری آن، الاعد

شام  این االل هستند  آور الزام ریغآور و   زیست  الزام الملل  محیط وقریبا  همه اسناد بین

ایین اایلل و مفیاهیم ملولرهیای وکامی  حقیلق        درواای  دهند و  ها ارباع م  یا به آن

زیسیت را   الملی  محییط   ای، شیاللد  حقیلق بیین    گسترد  به طلرزیست هستند و  محیط

  را دارند کیه  کلاین االل این معنا  (.31: 3135)کلرکلًسلریا و رابینسلن، دهند  وشکی  م 

 هسییتند اعمییال اابیی المللیی   بییر کلیییه اعضییای بامعییه بییین    بییالقل  بییه اییلرت 

(Sands, 2003: 231.) متفیاوو  اعمیال    بیه طیلر  اایلل یادشید     اواات که برخ   هرچند

(. 12: 3137)شییلتلن و کیی ،   ی حقلا  بایگا  متنفذی دارنید  ها نظاماما در اکثر  شلند  م

های آب  در یک کشلر و آثار مخرب  که ممکن  برداری طرر بهر  با این االل از وعدادی

 و ولبیه  میلرد  ولانید  اروباط دارد و م  کشلر دیگر ایجاد کند، ستیز طیمحاست برای 

 .ردیگ اراراستناد 

 

3مشترك اما متفاوت تيمسئول. اصل 3 -1
 

زیسیت    های محیط ها در مقابله با چالش مشترک اما متفاوت دولت تیمسلللمفهلم 

زیسیت  اسیت    الملل  محیط های بین ورین مفاهیم در عراه همکاری الملل  از اساس  بین

کییه در  خلاهیید  میی هییا دولییتاییین اایی  از کلیییه (. 315-313: 3132)ولرهاشییم  و ارغنیید،

  نسبت به مشک  و اوخاذ اایدامات بیرای ولبیه بیه آن مشیارکت      مللال نیبواسخگلی  

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. The Principle of Common but Differentiated Responsibility (CBDR) 
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 تیوضیع ی مختلیف بایید بیا ولبیه بیه      ها دولتبر  شد  وض اما، الزامات  ؛داشته باشند

اا   (.Kravchenko & et al., 2013: 53)متفاوت باشد  ها آنی ها ی ولاناولسعه ااتصادی و 

 تیمسیللل مشترک اما متفاوت شام  دو رکن است: رکن نخسیت مربیلط بیه     تیمسللل

ای  یا بخش  از آن در سحلر مل ، منحقه ستیز طیمحها برای حفاات از  مشترک دولت

وییه    بیه   احیلال  و  اوضاعبه وفاوت در  ولبهو بهان  است. رکن دوم، مربلط به لزوم 

زیست  و ولانای  آن برای  محیط صخادر اروباط با سهم هر دولت در ایجاد یک مشک  

ایین اای  کیه ریشیه در      (.Sands, 2003: 286)بللگیری، کاهش و کنترل وهدیید اسیت   

در حقیلق  « انصیاف »  کلی دارد، اهیلر خیاص اای     « تیبشیر میراث مشترک »مفهلم 

، سیهم متفیاوت در ایجیاد مشیکالت     تیمسیللل دلیی  متفیاوت بیلدن     .اسیت المل   بین

از منیاب  طبیعی  بیا الگلهیای وللیید و       هیرو  بریخ  با استفاد  زیست  به لحاظ وا محیط

ی این کشیلرها  فنّاورهای مال  و  و ولانای  افتهی ولسعهمصرف ناوایدار ولسط کشلرهای 

 ونهیا  نیه  درواای  شیلد.   زیست  ولبیه می   در بللگیری، کنترل و کاهش مشکالت محیط

هیای متفیاوت    است. در وعیین مسلللیت متفاوت زینآن  تیماهسهم متفاوت است بلکه 

، نیازهای خاص، ولسیعه ااتصیادی کشیلرها، سیهم     احلال و  اوضاععلام  زیادی مانند 

زیسیت  دخیی  هسیتند     واریخ  کشلر یا گروه  از کشلرها در ایجاد مشیکالت محییط  

 سییتیز طیمحییکشییلرها در اروبییاط بییا حفااییت از  (.251-255: 3103)عبییداله  و معرفیی ، 

 کبیه یی   سیت یز طیمحی متفاوت دارند به این دلی  که هر کشلری در وخریپ  مسلللیت

نقش ندارد و اینکه همه کشلرها مناب  یکسان  برای اختصاص دادن به مشیکالت   زانیم 

 بیا  مقابلیه  ها برای دولت مسلللیت خصلص در(. Louka, 2006: 54)محیط زیست  ندارند 

 منشیم  کشیلرهای  اایلل   طلر  به ها آن از گسترش بللگیری و زگردهایر مخرب اثرات

 چنیین شیرایح    ایجیاد  باعیث  مصیرف  نااحی( الگلهای دلی  که به کشلرهای و ضرر

 (.0: 3133)حسین ،  کشلرها دارند دیگر به نسبت بیشتری مسلللیت ،اند شد 

 تیی حما میلرد ای و بهیان    هیا در سیحلر منحقیه    این اا  در عملکیرد دولیت   

ی به ایین  ا گلنه  بهاستکهلم  هیاعالم 21اا   آور الزام ریغسناد است. در میان ا ارارگرفته
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در میلرد    گرچیه » دارد: ریل نیز در این زمینه اشعار م  هیاعالم 1اا  اشار  دارد و اا  

  تیمسلللکشلرها   همه  ستیز طیمح  آللدگ   رف  نهیزم در  بهان   متفاوت  های مشارکت

 30اای   «. تاسی   امر متفیاوت   این  در ابال ها آناز   هر یک  تیمسلللدارند، اما   مشترک

، 3330کهنهاگ  ابتماع   ولسعه  کنفران  هیاعالم 20، اا  2532در سال  25ریل+ هیانیب

بیرداری واییدار از منیاب   نتییک      لیهزینگ در ملرد حفاایت و بهیر    هیاعالم 1واراگراف 

برنامیه عمی  بهیان  در خصیلص      17، ویاراگراف  3331گیاه  برای غذا و کشاورزی 

برنامه عمی   وهانسیبلرگ در میلرد ولسیعه      03، واراگراف 2551مناب   نتیک حیلان  

 ارار داد  است. ولبه ملردوایدار نیز این اا  را 

 1میاد    3در بنید   ویلان   مآور انعکاس این اا  را  عالو  براین، در بین اسناد الزام

ورووک  ملنترال  0، ماد  3331 کیلولورووک   35ماد   کنلانسیلن وغییرات آب و هلای ،

، 3332 زیسیت   ونلعکنلانسیلن  25و  1، ملاد 3301 اوزوندر ملرد ملاد نابلدکنند  ًیه 

مشیاهد  کیرد. نهیاد اسیتیناف      3337 زایی   کنلانسیلن مقابله با بیابان 25و  1 ،1، 0 ملاد

در  2و ونبیه نسیلز   3وشیت  ًک -ضمن  در اضایای میگل به طلرسازمان بهان  وجارت 

 کرد  است. دیومکهای خلد بر این اا   استدًل

که سد ایلیسل در المروی سرزمین  دولت ورکیه احداث و  تیوااعبا ولبه به این 

رداری ارار خلاهد گرفت، سیهم ایین دولیت در ایجیاد مشیکالت احتمیال        ب ملرد بهر 

لت برای بللگیری، کیاهش و کنتیرل   یست  ناش  از این ورو   و ولانای  این دوز محیط

ییا   تیی فعالاین مشکالت بیشتر است. بر این اساس، آزادی دولیت ورکییه بیرای انجیام     

اعحای مجلز در المیروی سیرزمین  خیلد نیا محیدود نیسیت. وکلییف رعاییت اای           

شلد.  گذاشته م  هیورکمسلللیت مشترک اما متفاوت بر دوش االحیت سرزمین  دولت 

اهید  ک می   هیی ورکت ، از دامنه اعمال اا  االحیت سرزمین  دولت یسز این اا  محیط

برداری از مناب  خلد به ویه  در خصلص محیط زیست و ولسعه مراابت کند  وا در بهر 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Shrimp-Turtle Case, DS58, World Trade Organisation, Appellate Body, 2001 
2. The EC–Asbestos Case, DS135, World Trade Organisation, Appellate Body, 2000 
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هیای دیگیر آسییپ     ی مربلط به حلز  االحیت آن، به محیط زیست دولتها تیفعالوا 

 وارد نکند.

مشیترک امیا متفیاوت نسیبت بیه اعمیال اای          تیمسیللل اثر حقلا  وقدم اای   

در خصلص سد ایلیسل این است که از دولت  که در بروز و وشدید  االحیت سرزمین 

الملل  به ایین   لاهد در واسخگلی  بینخ سهم بیشتری دارد م  زگردهایراحتمال  ودید  

به سایر   متفاوو  نسبت الملل نیبملضلع مشارکت داشته باشد. چنین دولت  از وعهدات 

شلند برخلردار است. همچنیین دولیت    ی ملابه م ا ای  که با بروز چنین ودید ه دولت

یسیت در  ز خلد را در حفاات از محیط تیمسلللی مل ، ها ورو  مذکلر باید در ابرای 

 ی و بهان  بهذیرد.ا سحلر مل ، منحقه

ر برابیر  لمللی  د ا ابرای  و استناد به این اا  در محیاکم بیین   تیاابلدر خصلص 

ملرد اشار  در باً کیه متضیمن    آور الزامدولت ورکیه نیز باید خاطرنشان کرد، کلیه اسناد 

مشترک اما متفاوت است، از سیلی دولیت ورکییه میلرد وصیلیپ ایرار        تیمسلللاا  

ی نقی   ا لان بیه گلنیه  و رعایت این اا  از سلی دولت ورکیه را م  عدم 3گرفته است.

لملل  برای ایین  ا لاند مسلللیت بینو که م  یست  المداد کردز لملل  محیطا یک وعهد بین

 دولت به همرا  داشته باشد.

 

 2یرسان اطالعها به  . اصل تعهد دولت3 -2

زیسیت کشیلری را      در خصلص خحراو  که ممکن است محیطرسان اطالعاا  

م  و ها وکلیف شد  است )ولرهاشی  یک وایفه به دولت به عنلانارار دهد،  ریومثوحت 

 و  اطالعییات نیوییمموکلیییف بییه   هییا دولییت  کلیی بییه طییلر (. 30: 3132ارغنیید، 

دارنید  مشلرت در خصلص ااداماو  که ممکن است آثار مخرب فرامرزی داشیته باشید   

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
، 3333، ورووک  ملنترال درسال 2553، ورووک  کیلول در سال 2557. کنلانسیلن وغییرات آب و هلای  در سال 3

از سلی دولت ورکیه  3330سال  ای  درز و کنلانسیلن مقابله با بیابان 3331یست  درسال ز  کنلانسیلن ونلّع
  وصلیپ شد  است.

2. The Principle of Obligation to Notify 
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(Partan, 1988: 83 and Wolfrum, 1990: 313). اطالعیات  بیه  دسترسی   و اطالعات مبادله 

، اای   آور الیزام  ریی غ. در میان مناب  است ستیز طیمح حلز  در اا  همکاری ازین شیو

وعهید   بیه  سیت یز طیمحی  میلرد  در رییل  هیی اعالم 33 و 30 االل استکهلم و هیاعالم 25

 دارد. اشیار   زیسیت   فجای  محیط و اضحراری شرایط در  رسان اطالع ملرد در کشلرها

 بیه  در دیگیر  کشیلرهای  شیلد   می  باعث ضرر منشمکشلر  بانپ از سری   رسان اطالع

 ایالحیت  از کیه خیار    منیاطق   یا خلدشان ستیز طیمح به خسارات رساندن حداا 

 وعهید  به   نیزالملل نیب آور متعدد اسناد الزام در عم  کنند. ور قفمل رود م  شمار به ها آن

 انجیام  در حال کشلرها که ملااع  و اضحراری شرایط در  رسان اطالعملرد  در کشلرها

 از کیه  اسیت  شد   اشار  داشت، فرامرزی خلاهد اثرات ادیز  احتمال بهکه  هستند  تیفعال

 ییا  ای حادثه هسته والع هنگام به  رسان کمک به کنلانسیلن ولان اسناد م  این نیور مهم

( 1 و 2 )میلاد  3301 یا هسته فلری حادثه اعالم کنلانسیلن و 3301 رادیللل یک تیفلر

زیسییت   محیییط تیریمیید(، کنلانسیییلن 330 مییاد ) 3302دریاهییا  حقییلق کنلانسیییلن

 خزر یایدرزیست  (، کنلانسیلن حفاات از محیط35)ماد   2553های آل  وایدار  آًیند 

های گیاهیان و بیانلران    الملل  گلنه (، کنلانسیلن وجارت بین23و  30، 31)ملاد  2551

 میاد  ) لبیاز  کنلانسییلن  (،0و  7)ملاد  3311وحش  در معرا خحر انقراا و نابلدی 

(، 31مییاد  ) زیسییت (، ورووکیی  ایمنیی  37)مییاد  3332 زیسییت  ونییلع(، کنلانسیییلن 31

 ( اشار  کرد.0و  7)ملاد  3313زای  و کنلانسیلن رامسر   کنلانسیلن مبارز  با بیابان

در الرو  که یک دولت در راستای اعمال اا  االحیت سرزمین  خلد اادام به 

اما از رهگیذر ایین ویرو   احتمیال دارد      کند    مل  م رداری از یک وروب  ساخت و بهر 

ا بیا خحیرات   هی  یسیت آن ز ای دیگر در وضعیت اضحراری ارار گرفتیه و محییط  ه دولت

احتمال  ملابه شلد، دامنه اعمال اا  محیدود خلاهید شید. اثیر حقیلا  وقیدم اای         

است در خصلص سد ایلیسل این  سان  نسبت به اعمال اا  االحیت سرزمین ر  اطالع

که اگرچه دولت ملرد نظر در ابرای این ورو   در راستای اعمال ایالحیت سیرزمین    

ا وبیلد  هی  رسان  بیه سیایر دولیت    ند و در شرایط عادی نیازی به اطالعک خلد عم  م 
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  خسیاراو  بیه   تیفعیال ندارد، اما در این ملرد به دلی  اینکه احتمال دارد در نتیجه چنین 

 کند. محل خلد  تیفعالا را از نتایج و آثار ه سایر دولتدول ثالث وارد شلد، باید 

لمللی  در برابیر   ا ابرای  و استناد به این اا  در محیاکم بیین   تیاابلدر خصلص 

دولت ورکیه نیز باید خاطرنشان کرد، برخی  اسیناد الیزام آور میلرد اشیار  در بیاً کیه        

وصیلیپ ایرار گرفتیه     سان  است، از سلی دولت ورکیه ملردر  متضمن اا  لزوم اطالع

ی نقی  وعهید   ا لان بیه گلنیه  وی  را می   وایبندی دولت ورکیه بیه ایین اای     عدم 3است.

لانید  و یست المداد کرد کیه می   ز لمل  محیطا لملل  این دولت در عراه حقلق بینا بین

 لملل  برای این دولت شلد.ا بین تیمسلللمنجر به 

 

هذاي   ي در قبذال آسذي   ريپذ   تيمسئولاز سرزمين ) بار انيز ريغاستفاده  اصل .3-3

 2فرامرزي(

 منزلیت  و مقیام  از الملی   بیین  حقیلق  در سیرزمین  از بیار  انیی ز ریی غ استفاد  اا 

 در بایسیت   را بیار   انیی ز ریی غ استفاد  ااعد  اال  آبشخلر. است برخلردار ای العاد  فلق

 چنیان  خیلد  ملیک  از کیه  اسیت  ایین  نمبییّ  ادیم  ااعد  این. کرد بستجل روم حقلق

 هیای  نظیام  ولسیط  کیم  کیم  ااعید   این. نکند وارد ادمه دیگری ملک به که کن استفاد 

 آبیادی،  ایلام  رمضان ) است شد  در  عادی یا اساس  الانین در و ااتباس حقلا  مختلف

زیسیت شیلد، در    الملی  محییط   اب  از اینکه این اا  وارد حیحه حقلق بین. (00 :3101

الملی    ، در حقلق بینواا  درحقلق داخل  بسیاری از کشلرها وبلد داشته و این اا  

شید    ور گسترد این اا  امروز   (.13: 3132)ولرهاشم  و ارغند، عملم  ریشه عرف  دارد 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 اعیالم  ، کنلانسیلن3333در سال  رادیللل یک فلریّت یا ای هسته حادثه والع هنگام به  رسان کمک کنلانسیلن. 1

، 2553هیای آلی  واییدار در سیال      زیسیت  آًینید    ، کنلانسیلن مدیریّت محیط3333ای در سال  هسته فلری حادثه
، 3333، ورووکی  میلنترال درسیال    2553، ورووک  کیلول در سیال  2557کنلانسیلن وغییرات آب و هلای  در سال 

از سیلی دولیت ورکییه     3330ایی  درسیال   ز ، و کنلانسیلن مقابلیه بیا بیابیان   3331یست  درسال ز  سیلن ونلّعکنلان
  وصلیپ شد  است.

2. The Principle of non-harmful Use of Territory (Sic utere tuo ut alienum non laedas). 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxhvrssprVAhXGDZoKHRY8DvEQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.oxfordreference.com%2Fview%2F10.1093%2Foi%2Fauthority.20110803100504563&usg=AFQjCNEgyslr_AKu_F-5A3vrLlwT2xqrHQ
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(. Koivurova, 2014: 109) کنید   مرا از آسیپ فرامرزی من   ها دولت  کل به طلراست و 

خسیارت فرامیرزی    ]وارد کیردن [عام ولافق وبلد دارد که به طلر  المل  نیبدر حقلق 

 افتیه ی  ولسیعه عرفی    المل  نیباساس  وحت حقلق به طلر  تیممنلعممنلع است. این 

بیه سیرزمین    خسیارت  ادبه عدم اییر  ها دولتوکلیف  (.Wolfrum, 1990: 308-309)است 

 هیر  اای   این محابق (.Louka, 2006: 50) شلد  مناش   ها دولت تیحاکمدولت دیگر از 

 خیلد  سیرزمین  در شید   انجیام  یهیا  تیی فعال کیه  کند عم  نحلی به است متعهد دولت

. نیایید  وارد نیسیت  دولتی   هیچ تیحاکم وحت که بای  یا دیگر دولت به زیان ملبپ

 شید    رفتهیوذ محلق به الرت اساس  به طلر طبیع  مناب  از برداری بهر  تیحاکم حق

 زیرا نیست؛ برخلردار نخستین اطالق ادرت آن از دیگر حق این اعمال نحل  ول  است

 وحیت  کیه  منیاطق   و دول سیایر  بیه  خسیارت  ورود عدم به حاکمه حقلق اعمال دامنه

  به طلر کلی  کشلری هر و . شلد م  محدود نیست،  خاا دولت نظارت و تیحاکم

 اعمیال  بیرعک ، . کنید  اعمال کاست و  کم   ب را خلد سرزمین  یها تیاالح ولاند م 

 المیروی  کیه  نیی ا چیه  باشید؛  دول سایر به زیان ورود بهت ای بهانه ولاند نم  حق این

 بیر  را خلد حاکمه حقلق که دولت  انداز   به است شد   آللد  آن زیست محیط که دولت 

 .(11 :3101 آبادی، الام رمضان ) دارد تیاهم کند، م  اعمال طبیع  مناب 

ی خلدشان هستند بلکه همچنین نسیبت بیه همیه    ها تیفعالمسللل  ونها نهها  دولت

دارنید ویا    تیمسلللها  ی خصلا  و عملم  در حیحه االحیت یا نظارت آنها تیفعال

منیاطق خیار  از حیحیه    زیسیت سیایر کشیلرها ییا      بتلانند از ورود خسارت به محییط 

 بیه  وعهید  اا (. 351: 3135)کلرکلًسلریا و رابینسیلن،  ها محافظت کنند  االحیت مل  آن

ی در ابیال  ریویذ   تیمسیللل  اای   بیا  نزدیکی   اروبیاط  کیه  االل  اسیت  از یک مراابت

 اای   ماهییت حقیلا    خصلص در دارد. یبلار هم اا  حسن های فرامرزی و آسیپ

. دارد وبیلد  نظیر  اخیتالف  المللی   بیین  حقلایدانان  بین سرزمین، از بار انیز ریغ استفاد 

 کیه   درحیال  کنند م  المداد عرف  را مذکلر اا  ،المل  بین حقلق نلیسندگان از برخ 

 گفیت  سیخن  اای   ایین  بیلدن  عرفی   از ایراحت   بیه  ویلان  نم  معتقدند دیگر برخ 
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 (.307 :3132 فرد، وثلا )
 رییل،  اعالمییه  33و  2 للاای  استکهلم، اعالمیه 23 اا  آور الزام ریغدر بین اسناد 

 و هیا  رودخانیه  آلیلدگ   احعنامیه  2 میاد   منشلر بهان  طبیعیت،  23حرف د واراگراف 

 الملی   بین حقلق ملسسه ولسط آون 3312 ابالس در که) المل  بین حقلق و ها دریاچه

 بیه  وارد  اتخسیار  ابال در المل  بین حقلق در تیمسللل احعنامه مقدمه ،(شد وصلیپ

 میاد   ،(شید  وصلیپ المل  بین حقلق ملسسه ولسط 3331 ابالس در که) ستیز طیمح

 بیه  بیار،  زییان  هیای  فعالیت جهینت در مرزگذر خسارات من  به مربلط ملاد نلی  ویش 1

کنلانسییلن ونیلع زیسیت  و     1. ماد  اند کرد  اشار  سرزمین از بار انیز ریغ استفاد  اا 

معاهید    35مل  متحد در ملرد وغییرات آب و هلای ، ماد   چارچلب لنیکنلانسمقدمه 

هیای   استکهلم در میلرد آًینید    2553 لنیکنلانسملدت و همکاری بنلب شرق آسیا، 

آوری  در خصیلص آب و سیالمت هیم از منیاب  الیزام      3333ارگانیک وایدار و ورووک  

 اند. کرد  دیومکهستند که به این اا  

 میلرد  نیز الملل  بین اضائ  و داوری محاکم سلی از اادر  آرای در مذکلر اا 

 وریی   داوری یرأ نتیجیه  ویرین  بربسیته  ،حقیلا   هیای  آملز  در .است ارارگرفته دیومک

 اا  ،کانادا و متحد  اًتیا بین اختالف (Trail Smelter, 1938 and 1941, 3 RIAA) اسملتر

 اخیتالف  ًنیل،  دریاچیه  اضییه  در. اسیت  شید    اعالم «سرزمین از بار انیز ریغ استفاد »

 کیه   درایلرو  را  نیسیرزم  درون حاکمییت  اعمیال  داوری دیلان اسهانیا، و فرانسه بین 

 کییرد اعییالم غیرمجییاز ،شییلد دیگییر کشییلر سییتیز طیمحیی بییه خسییارت بییروز باعییث

 (Lake Lanoux, 1957,12 RIAA, P.281). 

 از بیار  انیی ز ریی غ استفاد  اا  به مختلف آرای در نیز دادگستری الملل  بین دیلان

 دییلان  ،انگلستان و آلبان  بین اختالف کلرفل کانال اضیه در. است کرد  اشار  سرزمین

 بیا  وضیاد  در کیه  اهیداف   برای خلد سرزمین از استفاد  عدم بر مبن  دولت هر وعهد به

 در .(Corfu Channel case, 1949, ICJ Reports:22) کیرد  دیی ومک هاسیت  دولیت  سایر حقلق

 المللی   بیین  دییلان  نییز  ای هسیته  های سالر کاربرد یا وهدید تمشروعیّ مشلرو  نظریه
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 میلرد  را سیرزمین  از بیار  انیی ز ریغ استفاد  اا  ،23 واراگراف در یا گلنه به دادگستری

 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory) ایرار داد  اسیت   اشیار  

Opinion, 1996, I.C.J. Reports 1996: 241-242). 
هیا در راسیتای    های آب  از سیلی دولیت   برداری از طرر اگرچه احداث سد و بهر 

شیلد، لییکن ایین اعمیال      ها بر المروی سرزمین  خلد محسلب می   اعمال حاکمیت آن

از سیرزمین،   بیار  انیی ز ریی غو مرز نیست و بیر مبنیای اای  اسیتفاد       حد   بحاکمیت 

در زمر  الاعید   از سرزمین بار انیز ریاا  استفاد  غر آن حاکم است. ی  بها تیمحدود

 & Kiss, 2003: 59, Hunter & et al, 2006: 465) .شیلد   معرف  محسلب  المل  نیبحقلق 

D'Amato & Engel, 1997: 20-21)  برداری از سد ایلیسل باید این نکته  دولت ورکیه در بهر

 ارار دهد که احداث این سد، احتماً  آثار مخرب و عمید  فرامیرزی را بیرای    مدنظررا 

بمهلری اسالم  ایران به همرا  خلاهد داشیت   ه یو بهکشلرهای همسایه  ستیز طیمح

دهید.   از سرزمین را ملرد منااشه ایرار می    بار انیز ریغکه لزوم وایبندی به اا  استفاد  

که یک دولت در المیروی   کند  مرویکردی حمایت از  المل  نیباین دیدگا  که حقلق 

از نتیایج آن بیر سیایر     نظیر  ایرف سرزمین  خلد اادر بیه هیر نیلع اعمیال ایالحیت      

، امروز  فااد اعتبار است. این وااعیت بر اوللییت و وقیدّم رعاییت اایلل     هاست دولت

ی سیرزمین  در ابیرای   هیا  تیایالح نسیبت بیه اعمیال     ستیز طیمح المل  نیبحقلق 

 ی مل  دًلت دارد.ها  ورو 

نسیبت بیه اعمیال اای       سیرزمین  از بیار  انیی ز ریغ استفاد اثر حقلا  وقدّم اا  

لانید اایدام   و دولت ورکیه نم  در خصلص سد ایلیسل، این است که االحیت سرزمین 

ی کنید کیه آثیار احتمیال  آن، سیرزمین دول ثالیث را دچیار        ا رداری از ویرو   بی  به بهر 

رداری از سید  بی  بنیابراین، وصیمیم بیه بهیر      کند؛ یست  م ز محیطای احتمال  ه خسارت

ا بیه همیرا    هی  یست  برای سرزمین سایر دولتز ایلیسل در الرو  که آثار مخرب محیط

داشته باشد در مغایرت با وعهید دولیت ورکییه مبنی  بیر بلیلگیری از بیروز خسیارات         

 فرامرزی است.
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لمللی  در برابیر   ا در محیاکم بیین  در خصلص اابلیت ابرای  و استناد به این اا  

دولت ورکیه نیز باید خاطرنشان کرد، حتّ  اگر نهذیریم که اا  میذکلر بیه ییک ااعید      

لمل  عرف  مبدل شد  است، برخ  اسناد الزام آور میلرد اشیار  در بیاً کیه     ا حقلق بین

 است از سلی دولت ورکیه ملرد وصیلیپ  سرزمین از بار انیز ریغ استفاد متضمّن اا  

ی ا لان بیه گلنیه  وی  نادید  گرفتن این اا  از سلی دولت ورکیه را م  3ارار گرفته است.

یسیت  المیداد کیرد کیه نتیجیه آن مسیلللیت       ز لملل  محیطا یک رفتار مغایر با وعهد بین

 لملل  برای این دولت خلاهد بلد.ا بین

 

 2احتياطی اقدامات اصل. 3 -4

ویرین   به یک  از رایج جهیدرنتو  استزیست ضروری   احتیاط برای حفاات محیط

)ولرهاشم  است  شد    یوبدزیست  المل  محیط مفاهیم وشلیق و ورغیپ شد  حقلق بین

زیسیت   در ملاردی که احتمال ورود خسیارت و آسییپ بیه محییط    (. 335: 3132و ارغند، 

 رانهیشیگ یو کیرد یرووبلد داشته باشد، ابرای اا  اادامات احتیاط  ضیروری اسیت.   

  اایداماو  یریکیارگ  بهاز   ستیز طیاز خسارت مح یریاست که بللگ د یا نیبر ا  مبتن

 احتیاط  اادامات اا  (.Louka, 2006: 50) بهتر است ستیز طیمح میورم یبرا آن از  و 

 کنفران  بار در نخستین برای که است ستیز طیمح المل  نیب حقلق مهم االل از بمله

در سح( مل   (.231: 3137)طالی  و دریادل، شد  محرر میالدی 3307 سال در شمال دریای

آید که این مفهلم را در االیپ سیاسیت    حقلق آلمان، نخستین نظام حقلا  به شمار م 

بیه   3315در سال  1«االل احتیاط »وحت عنلان  اراحت بهمحیط زیست  آلمان غرب  

 (. (Hafner & Buffard, 2010: 526 and Sadeleer, 2000: 144-151کاربرد 

زیست از را  اوّخاذ ویدابیر احتییاط  و    ها در حفاات از محیط اا  وکلیف دولت 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 3331یست  درسال ز و کنلانسیلن ونلع  2553های آل  وایدار در سال  زیست  آًیند  کنلانسیلن مدیریّت محیط . 1

  از سلی دولت ورکیه وصلیپ شد  است.

2. The Precautionary Principle. 
3. Vorsogeprinzip. 
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هیا را متعهید    ویشگیرانه دارای دو بنبه سلب  و ایجیاب  اسیت. وبیه سیلب  آن، دولیت     

زیسیت بهرهیزنید و در وبیه ایجیاب  آن،      خسارت به محییط  آوردن واردسازد که از  م 

هیا   کند. از سیلی دیگیر، دولیت    زیست خلد م  ها را ملاف به حفاات از محیط دولت

مل  خلد و در مناطق  مانند احپ بنیلب   تیاالحملزم هستند که در خار  از حلز  

احترام بگذارند زیست کشلرهای دیگر به این اا   و دریاهای آزاد و در اروباط با محیط

هدف اا  اادامات احتیاط  ارائه راهبرد برای ولسیعه   (.370: 3103)طلفان،  و ولبه کنند

علمی  وبیلد دارد،    تیاحعدر ملاردی که عدم  ستیز طیمح المل  نیبو ابرای حقلق 

 (.Sands, 2003: 267) است

 بینی   وییش  ضیرورت  یک  احتیاط ، اا  اادامات مفهلم بیان برای اال  وایه دو 

 کیاهش  یا ممانعت برای وایفه یک ایجاد دیگری و شلد اینکه حادث از اب  خحر کردن

)ولرهاشیم   دًی  احع  علم  وبلد داشته باشد، اسیت   فقدان که ملاردی در حت  خحر

 ی هیا  تیی فعال از بایست  کشلرها که است مفهلم این به احتیاط اا  (.325: 3137و زارع، 

 که ی  آنجا از کنند. ابتناب است نامشخص علم  ازلحاظ ستیز طیمح بر ها آن ریومث که

 ایین  ولانید   م کار بهترین هستند، ببران  رااب یغ ستیز  طیمح بر وارد  برخ  ادمات

)رمضیان    کننید  بللگیری آن از ستیز طیمح به آسیپ شدن وارد از اب  ها دولت باشد که

 (.337: 3132آبادی،  الام
اسیت. در   ارارگرفتیه ها ملرد وائیید   ای در عملکرد دولت گسترد به طلر این اا  

، 33، اایلل  3312اعالمیه اسیتکهلم   27و  30، 30، 1، 1 االل، آور الزام ریغمیان مناب  

 33 میاد   و ب  و بنیدهای الیف   3301 لندن هیاعالم 1ماد   33323 ریل اعالمیه 30 و 37

اسیهرد   نیگ یو هیی اعالمو  3335وزاروی  بیر ن    هیی اعالمو  3302طبیعیت   بهان  منشلر

 ونیلع  از حماییت  راهبرد و 3332 ارووا شلرای 32/71شمار   دستلرالعم  1 ماد  ،3330

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 ولان خلیش، برحسپ بایست م  زیست محیط از حفاات برای ها دولت»دارد:  اعالمیه ریل اشعار م  30اا   .1

ببران  یا بدی ایجاد ادمات خحر که ملاردی در مبذول کنند. را وسیع  ویشگیرانه و احتیاط  ودابیر و اادامات
 انداختن وعلیق به بهت مستمسک نباید  علم  احع  دًی  و کاف  یقین عدم دارد، وبلد زیست محیط به ناوذیر 

 «.است شلد ستیز طیمح وخریپ از بللگیری ًزمه که ای ورهزینه اادامات
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 اند. ی به این اا  اشار  کرد ا گلنه  به، 3330 )الفیّه( ارووا  ستیز

 اا  این بر نیز آور الزام حقلا  اسناد از برخ  یادشد ، آور الزام ریغ اسناد بر عالو 

میلاد زائید و سیایر     هیوخلکنلانسیلن بللگیری از آللدگ  دریا از طریق  گذاشتند. احه

بلیل  بیارزی از اعمیال     33112 ها  کشت بللگیری از آللدگ  لنیکنلانس و 33123ملاد 

و کنلانسیییلن حفااییت از  3333اایی  ااییدامات احتیییاط  اسییت. کنلانسیییلن بامییاکل  

نیز اا  مذکلر را ملرد ولبه ارار داد   3332دریای  منحقه دریای بالتیک  ستیز طیمح

 سیازمان  کنلانسییلن  2، ماد  3332هلای   و آب وغییرات کنلانسیلن 1 ماد  1 است. بند

، مقدمه کنلانسیلن وین برای حفاایت از ًییه   3337 زای  بیابان برای مقابله با متّحد مل 

 ، ورووکی  اوزونترال در خصلص ملاد مخیرب ًییه   ، مقدمه ورووک  ملن3300 اوزون

 بند ،35ماد   1، بند 3نظیر ماد   متعدّدی ملاد در  یوفص به) 2555 کارواهنا زیست  ایمن 

، 2553 واییدار  آلی   هیای  آًینید   کنلانسیلن 3 ماد  (،31 ماد  و 31 ماد  0 بند 33 ماد  0

هیای   هلسیینک  رابی  بیه اسیتفاد  از آبیرا       3332کنلانسییلن   2ماد   0حرف الف بند 

، بند 3302کنلانسیلن حقلق دریاها  257و  370الملل ، ملاد  های بین فرامرزی و دریاچه

کنلانسیلن  33و  0، ملاد 3313های مهابر وحش   کنلانسیلن حفاات از گلنه 2ماد   2

 اند. کرد  دیومکنیز بر اا  اادامات احتیاط   2551یای خزر زیست در حفاات از محیط

ضیمن  در دعیاوی وریی  اسیملتر، دریاچیه ًنیل،        به طیلر اا  اادامات احتیاط  

 ای ملرد ولبه ایرار گرفتیه اسیت.    های هسته آزمایش های فسفات در نائلرو و سرزمین

یک » وس معتقد بلد:  دادگستری در اضیه گابچیکل و ناگ  مارالملل نیبهمچنین دیلان 

ی  که هیچ دلیل  وبلد ندارد که چنین ااداماو  منجیر  درباخلد را  وعهداتدولت باید 

 Case Concerning the Gabčíkovo-Nagymaros)« ، ایفیا کنید  شیلد   می ی عمد  ها پیآسبه 

Project (Hungray v. Slovakia.), 1997 I.C.J. P.42. ).1 الملل  حقیلق دریاهیا در    دیلان بین

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Convention on the Prevention of  Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other 
Matter. 
2. Convention on the Prevention of  Pollution from Ships (MARPOL). 

اا  احتیاط در حال به »اعالم کرد : گابچیکلو ناگ  ماروس در نظریّه مخالف خلد در اضیه  ویرامانتری ااض . 3
 «.یست استز لمل  محیط ا دست آوردن حمایت  رو به رشد به عنلان بخش  از حقلق بین



 
 ... و ودید  اندازی سد ایلیسل در ورکیهساخت و را  241

اضیه ماه  ون بللفین بنلب  در االپ ادور دستلری خلاستار رعایت اای  اایدامات   

 Southern Blufin Tuna Case (New Zeland v. Japan; Australia v. Japan))احتییاط  شید   

Provesional Measures, ITLOS, Cases No 3-4, 27 August 1999, Paras 77-79  .)  همچنیین

 در اضیه میلک  اای  اایدامات احتییاط  یکی  از مبیان  ادعیای دولیت ایرلنید بیلد          
(The MOX Plant Case (Ireland v. United Kingdom), Provisional Measures, Order of 3 

December 2001 Paras. 75 and 81-84)    در اضیه بلهلر اختالف بین میالزی و سینگاولر

 Case)حقلق دریاها ارار گرفیت   المل  نیبدیلان  ولبه ملرداط  نیز اا  اادامات احتی

Concerning Land Reclamation by Singapore in and Around the Straits of Johor 

(Malaysia v. Singapore), ITLOS, Order of 8 October 2003, Paras. 97 and 99)  دییلان .

 ن  بیه ایین اای  اسیتناد کیرد  اسیت      ارووای  حقلق بشر در اضییه واویار علییه رومیا    
(Tatar v. Romania (App No 67021/01)ECHR, Judgement, 27 (January 2009, Paras.) (109 

هیای هلرمیلن     و نهاد استیناف سازمان بهان  وجیارت نییز در اضییه گلشیت     ( 120&

 EC-Hormones, WTO Appellate Body, EC)های متعددی به این اا  داشته اسیت   اشار 

Measures Concerning Meat and Meat Products,) (WT/DS48/AB/R, 16 January 1998, 

Paras. 121-124  .)     دیی ومکدیلان دادگستری ارووای  نیز در برخ  از اضایا بیر ایین اای 

3کرد  است.
 

ریل، در  اا  اادامات احتیاط  به اوفاق آرا ملرد وائیید   هیاعالمدر زمان وصلیپ 

ی هلرملن  اا  مذکلر دارای ویهگ  ها گلشتارار گرفت و بامعه ارووا نیز در اضیه 

 نیو کانادا مخالف چنی  متحد  اًتی)اگرچه ا 2عرف  المداد کرد  است المل  نیبحقلق 

. (و نیه اای  احتییاط     و معتقد به وبیلد رویکیرد احتییاط  هسیتند     هستند  دگاهید

ممکن است حیاک  از آن باشید کیه ماهییت اای        ها دولتبررس  عملکرد  که  درحال

اما (، Fitzmaurice, 2009: 62)همچنان یک معمّاست  المل  نیباادامات احتیاط  در حقلق 

بدید مبدل شد  اسیت   عرف  المل  نیباا  مذکلر به یک ااعد  حقلق  رسد  مبه نظر 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. See: Case C 180/96, United Kingdom v. Commission, [1996] ECR I- 3903, Para. 83; Case 

T-76/96 R, National Farmers’ Union (NFU) [1996] ECR II-815, Paras. 63&88; Case E-
300, EFTA Surveillance Authority v. Norway, Paras. 16 & 21. 

2. See: Case EC Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones Case), WTO Doc. 
WT/ DS48/AB/R, (16 January 1998), Para.16. 
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ی  وبیلد دارد  نظرهیا   اخیتالف ی ایین اای ،   هیا   هگی یوهرچند در اروباط با برخ  از 
(McIntyre & Mosedale, 1997:221-241; D'Amato & Engel, 1997: 20-22; Freestone, 1999: 

26; Bodansky, 1995: 105; Cameron & Abouchar, 1991: 20-21; Fitzmaurice, 2009: 4-66.) 

زیست  سدسازی دولیت ورکییه، ایین    با ولبه به ابهامات ملبلد در خصلص آثار محیط

 اا  باید بیش از ویش ملرد ولبه واا  شد  و به کار آید.

وییدا کنید،    تیاحعرداری از سد ایلیسل ب بدیه  است اگر آثار سلء ااب  ولبه بهر 

گیری کند. اثر حقلا  وقدم دولت ورکیه باید این ورو   را متلاف کند و از ادامه آن بلل

در خصیلص سید    اا  اادامات احتیاط  نسبت به اعمیال اای  ایالحیت سیرزمین     

رداری از سید  بی  یست  بهر ز در اروباط با خحرات محیط تیاحعایلیسل این است که عدم 

دولت ورکیه اادام فلری بهت ممانعت یا کاهش ایدمات احتمیال  بیه     کند ایجاب م 

بایید   تیی احعبه عبارت دیگر، دولیت ورکییه در شیرایط عیدم      زیست اوخاذ کند. محیط

 حیداا  اادامات حفاات  ماثری بهت ویشگیری از خسارات احتمیال  ایین سید و بیه     

رساندن خحرات احتمال  را در دستلر کار خلد ارار دهد. همچنین، دولت ورکیه باید از 

یسیت  ز  نامحللب  بیرای محییط  ی مروبط با این ورو   که به الرت بالقل  آثار ها تیفعال

ار احتمیال   بی  ا به همرا  دارد ورهیز کرد  و سازوکاری برای کنترل آثار زیانه سایر دولت

 طراح  کند.

لمللی  در برابیر   ا در خصلص اابلیت ابرای  و استناد به این اا  در محیاکم بیین  

ااعید   سد کیه اای  میذکلر بیه ییک      ر دولت ورکیه نیز باید خاطرنشان کرد، به نظر م 

لمل  عرف  مبدّل شد  است و عالو  بر آن، برخ  اسناد الزام آور ملرد اشار  ا حقلق بین

در باً که متضمّن اا  اادامات احتیاط  است از سلی دولت ورکیه ملرد وصلیپ ارار 

لان نقی  ییک وعهید    وی  رعایت این اا  از سلی دولت ورکیه را م  عدم 3گرفته است.

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
، 2557، کنلانسیلن وغییرات آب و هلای  در سال 2532در سال  ها  کشت بللگیری از آللدگ  لنیکنلانس. 1

، کنلانسیلن مدیریت 2551در سال  کارواهنا زیست  ایمن  ورووک  ،3330ای  درسال ز کنلانسیلن مقابله با بیابان
از سلی دولت ورکیه  3331یست  درسال ز و کنلانسیلن ونلع  2553های آل  وایدار در سال  زیست  آًیند  محیط

  وصلیپ شد  است.
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لملل  برای این دولیت بیه   ا لاند مسلللیت بینو المداد کرد که م یست  ز لملل  محیطا بین

 همرا  داشته باشد.

 

 3. اصل پيشگيري3 -5

، مقتضی  ویشیگیری از   سیت یز طیمحخسارات وارد  به  ریناوذ ببرانخصیصه غالبا  

وجربه و وخصص علم  نشان داد  است کیه  (. 371: 3101)کک دین و دیگران، حادثه است 

 به عنیلان زیست  هم به دًی  ااتصادی و هم به دًی  اکللل یک  ممانعت از خحر محیط

زیسیت    المللی  محییط   شلد. هدف بسیاری از اسناد بین محسلب م « اانلن طالی »یک 

 اسیناد( نگیران آلیلدگ  درییا،    ) هیا  زیست اسیت، خیلا  آن   ویشگیری از ادمه به محیط

های داخل ، بل، خاک و یا نگیران حفاایت از حییات بشیر و منیاب  زنید  باشیند         آب

اادامات ویشگیرانه وابسته به اهلر مشیکالت   (.331-333: 3135)کلروکلً سلریا و رابینسلن،

 در بییای  کییه  یییا کننیید  میی  نیییب شیوییاکللل یییک نیسییت، اییین ااییدامات خسییارت را 

ویا عیدم گسیترش آن را وضیمین کننید       کننید   می است والش  داد   ربخسارت از اب  
(Sadeleer, 2010:182.) 

ی چندبانبیه و  هیا  لنیکنلانسی را باید در  المل  نیبمبنای اا  ویشگیری در حقلق 

گسیترش   ی بستجل کرد که اصد وضیمین حماییت محییط زیسیت  را دارنید.     ا دوبانبه

  اثربخشی  نقش  اساس  در بللگیری و ها لنیکنلانسی ویشگیری در چنین ها سازوکار

 دیی ومک  مختلف این اا  را ملرد الملل نیباین اا  دارند. به همین دلی  است که اسناد 

اعالمییه اسیتکهلم و    23بیه اای     ولان  م آور الزام ریغ. در میان اسناد اند داد خلد ارار 

نیز ایین اای  میلرد ولبیه       الملل نیب آور الزاماعالمیه ریل اشار  کرد. در اسناد  2اا  

، 332)میلاد   3302بیه کنلانسییلن حقیلق دریاهیا      ولان  م از بملهاست که  ارارگرفته

 ریییغهییای  اسییتفاد  مییلرد(، کنلانسیییلن نیلیییلرک در 232الیی   251و  257، 331، 337

 3300(، کنلانسیلن حفاات از ًییه ازن  23)ماد   3331  الملل نیبی ها آبرا   از رانیکشت

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. The Principle of Prevention. 
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(، کنلانسیییلن 37)مییاد   3332زیسییت   ونییلع(، کنلانسیییلن 2مییاد   2ب بنیید )حییرف 

 نامیه  ملافقیت ( و 1میاد    3)بنید   3332هلسینک  در ملرد آثار فرامرزی حلادث انعت  

 ( اشار  کرد.0 ماد ) 3330مل  متحد در ملرد ذخایر ماه  

دییلان   3انید.    آرای متعددی بیه ایین اای  ولبیه کیرد      الملل نیبدر رویه اضای  

میاروس اخیتالف بیین مجارسیتان و      نیاگ   -الملل  دادگستری در اضیه گیابچیکلو  بین

دیییلان اذعییان دارد کییه در » کییرد: خاطرنشییانی خییلد رأ 375اسییللاک ، در وییاراگراف 

وذیر خسیارات   زیست، به دلی  ویهگ  اغلپ غیرااب  برگشت المروی حمایت از محیط

خسیارات، مراابیت و    گلنیه  نیی اازوکار ببران ی مروبط با سها تیمحدودوارد  به آن و 

رکاغیذ،  یدر اضییه کارخانیه خم  عیالو  بیراین، دییلان    «. ویشگیری امری ابباری اسیت 

 سیاخته اسیت:   خاطرنشانرأی خلد  353در واراگراف  اختالف بین آر انتین و اروگلئه

لیت  یک ااعد  عرف ، ریشه در داّت ًزم  دارد که از یک دو به عنلاناا  ویشگیری »

است. این وعهد هر دولت است که ابیاز  ندهید آگاهانیه از     شد   خلاسته نشیسرزمدر 

ها استفاد  شلد. بنابراین، یک دولیت   سرزمین آن برای اعمال مغایر با حقلق سایر دولت

متعهد است از کلیه ابزارهای ًزم که در اختیار دارد برای بللگیری از اایداماو  کیه در   

زیست دولیت   منجر به خسارت عمد  به محیط تشیاالحوحت  یا هر منحقه نشیسرزم

 رکاغذیخمولبه دیلان به اا  ویشگیری در اضیه کارخانه «. شلد، استفاد  کند دیگر م 

الملل  دارد،  زیست بین المل  و محیط  نشان از اهمیت روزافزون این اا  در روابط بین

المداد کیردن ایین اای  برآمید      بر آن و عرف   دیومکزیرا دیلان به شک  ویه  درادد 

المللی  اسیت )ملسیلی،     در آرای بین جادشد یااست که ناش  از رویه و اعتقاد حقلا  

 و اکیلادور  بیین  اخیتالف  هیلای   واش  سم اضیه در (.31: 3137حسین  و ملسلی فر، 

 بیه  منتهی   گلیفست  سمّ ماد  از استفاد  به اکلادور مرزی مناطق مردم اعتراا کلمبیا،

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Leatch v. National Parks and Wildlife Service and Shoalhaven City Council 81LGERA 270 

(1993, Australia); Greenpeace Australi Ltd v. Redbank Power Company Pty. Ltd. And 
Singleton Council 86 LGERA 143 (1994, Australia); Vellor Citizens Welfare Forum v. 
Union of India AIR 1996 SC 2715; Shela Zia v. WAPDA Vol. XLVI All Pakistan Legal 
Decisions 693. 
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 کیرد   ادعا اکلادور دولت ،اضیه این در. شد دادگستری الملل  بین دیلان در دعلی طرر

 را احتییاط  و ویشیگیری  اای   االیپ  در خیلد  المللی   بین وعهدات کلمبیا دولت که بلد

 و کشیاورزی  مردم، به خسارت ورود به منجر واش  سم به اادام با و است نکرد  رعایت

 بیا  و 2531 سیهتامبر  32 در اکیلادور  دولت البته. است شد  اکلادور طبیع  زیست محیط

 و کلمبییا  بیین  2531 سیهتامبر  3 در منعقد  نامه ملافقت و دیلان الاعد 03 ماد  به استناد

 31 در نییز  دییلان  رئی  و ندهد ادامه را رسیدگ  که کرد درخلاست دیلان از اکلادور،

 کیرد  خیار   دییلان  اضیایای  فهرسیت  از را ملضیلع  ایراری  ایدور  بیا  2531 سهتامبر
 (Case Concerning Aerial Herbicide Spraying, Ecuador v. Colombia.) 

بخش  که وعهدی است که از اا  ویشیگیری سرچشیمه     یک  از ابزارهای اطمینان

 مراحی   در زیسیت   محییط  هیای  ارزیاب  انجاماست.  3زیست  یرد، ارزیاب  آثار محیطگ م 

 روشی   بیه  ولسیعه  ویا  کنید  کمیک  ولانید  م  ورو   یک اح طرّ و ریزی برنامه نخستین

 و شیلد  سیازگار  ویرو    انجیام  مکیان  زیسیت  محییط  با نحل بهترین به که گیرد الرت

 رابینسیلن،  و کلرکلًسیلریا ) کنید  نیویمم  را انسان نیازهای به نسبت واسخ بهترین همچنین

ها در مراحی    کنند که دولت مقرر م  به طلر معمللالملل   امروز  اسناد بین .(111 :3135

های دارای احتمیال خحیرات    زیست  فعالیت نخستین، نباید بدون بررس  ابل  آثار محیط

 (.351: 3137)شیلتلن و کی ، ی  را انجام داد  یا اباز  بدهند ها تیفعالزیست ، چنین  محیط

لیت آثیار   ی ییک دو هیا  تیی فعالملارد متعددی وبلد دارد که ممکن اسیت اایدامات و   

ی دیگر ایجاد کنید. در  ها دولتزیست دولت یا  ای برای محیط عمد  بار انیزخحرناک و 

زیست  فرامیرزی در بلیلگیری از خسیارت بیه      های محیط ملارد، نقش ارزیاب  گلنه نیا

 است. ریانکارناوذها  سایر دولت ستیز  طیمح

در ومیام مراحی      بایید  تیریمید ییک ابیزار    به عنلانارزیاب  اثرات محیط زیست  

ی مربلط بیه هیر مرحلیه دخالیت داد      ها یریگ میوصمابرای  ورو   مشارکت کند و در 

محیط زیست  مربلط به مراحی  مختلیف ابیرای     اطالعاتشلد. بدین ورویپ، باید کلیه 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Environmental Impact Assessments (EIA) 



 
 246 3131 دور  دهم، شمار  چهارم، زمستان

ارائه شلد. باید اروباط دائم  متقاب  و  رندگانیگ میوصمورو   در زمان مناسپ وهیه و به 

آن برارار باشد.  دهندگان شنهادیوبین ویم ارزیاب  و طراحان ورو   و  اطالعات دادوستد

وغییرات ًزم در مرحله طراح  یا برای وعیین مح  استقرار  که شلد  ماین اروباط سبپ 

رسیاندن اثیرات نیامحللب     حیداا  ورو   اعمال شلد. منظلر از این کار، ویشگیری و به 

 (.10: 3101)خدابند  دیز  وکیه،  استرا در هر یک از مراح  اب ها ورو  

 غیرمستقیم به این ملضلع اشیار  دارد.  به الرتاعالمیه استکهلم  30و  37االل 

، 3310و همکییاری در ارووییا  تیییامنی  کنفییران  نهییا سیینداعالمیییه ریییل،  31 اایی 

 زیسیت   ، اهداف و االل ارزیاب  آثار محییط 3300بامعه ارووا  111شمار   دستلرالعم 

یلنیپ، دسیتلرالعم     3301زیسیت    مل  متّحد، اهداف االل ارزیاب  آثار محییط  3301

نلی  میلاد مربیلط    ویش 23 دستلرالعم بانک بهان ،  3303زیست   ارزیاب  آثار محیط

 دسیتلرالعم  و  2553های خحرنیاک   به ویشگیری از خسارات فرامرزی ناش  از فعالیت

ی اسیت  آور الزام ریغعه ارووا در زمر  اسناد بام 2553ارزیاب  استراوهیک محیط زیست  

آور، کنلانسییلن   که به ارزیاب  آثار محیط زیست  اشار  کرد  است. در مییان اسیناد الیزام   

نخسیتین   3310دریای   ستیز طیمحاز  حفاات ملردای کلیت برای همکاری در  منحقه

زیسیت  را میلرد ولبیه ایرار داد  اسیت. همچنیین        سندی است که ارزیاب  آثار محییط 

( نییز بیه   250میاد   ) اهایدرحقلق  3302و کنلانسیلن  3303 2و لیما 3کنلانسیلن ابیجان

اسیهل در میلرد    3333 کنلانسییلن زیست  در  اند. ارزیاب  آثار محیط این ملضلع ورداخته

 راتیویمث در میلرد   3332زیسیت  در سییاق فرامیرزی، کنلانسییلن      محییط  ریمثوارزیاب  

 بنلبگیان مادریید در میلرد معاهید      3333 ورووک (، 7ماد  ) انعت فرامرزی حلادث 

آمریکیای   3331نامه  (، ملافقت37و  1، 2ملاد )  ستیز ونلع 3331(، کنلانسیلن 0ماد  )

 حفاایت  میلرد بارسیللن در   3311ن کنلانسییل  زیست ، شمال  در ملرد همکاری محیط

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
زیست دریای  و ساحل  غرب و منحقه افریقای مرکزی  کنلانسیلن برای همکاری در حفاات و ولسعه محیط. 1

 (.31)ماد  
 (.0زیست دریای  و مناطق ساحل  بنلب شرا  اایانلس آرام )ماد   محیط. کنلانسیلن برای حفاات از 2
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 25513زیست  ک  یِیف   دریای مدیترانه علیه آللدگ ، ورووک  ارزیاب  استراوهیک محیط

 است. ارارگرفته دیومک ملردنیز  25572و مقررات برلین 

ی ا گلنه به  رود اُدِر الملل نیب  در اضیه کمیسیلن الملل نیبدیلان دائم  دادگستری 

 Territorial Jurisdiction of theاییین ملضییلع را مییلرد ولبییه اییرار داد  اسییت 

International Commission of the River Oder, Judgment No. 16, 1929, 

P.C.I.J. Series) A, No. 23, P. 27   المللی  دادگسیتری در اضییه سید      (. دییلان بیین

ی رأ 375اسیللاک  در ویاراگراف   ماروس، اختالف بیین مجارسیتان و    ناگ  -گابچیگلو

ی هیا  شیآزمازیست  اشار  کرد  است. در اضیه  خلد، به ملضلع ارزیاب  خحرات محیط

بداگانه خلد، به ارزییاب  آثیار    اتینظری نیز ااض  ویرامانتری و ااض  والمر در ا هسته

ف رکاغیذ، اخیتال  یدر اضیه کارخانه خمکردند. عالو  بر این، دیلان  دیومکمحیط زیست  

 رأی خلد اشعار داشیته اسیت:   257در واراگراف  2535در سال  بین آر انتین و اروگلئه

ها برخلردار شید      بین دولتتیمقبللهای اخیر از چنان  ای وبلد دارد که در سال رویّه»

بیر  المداد کرد که  عام المل  نیبآن را در حال حاضر یک شرط حقلق  ولان  ماست که 

اینعت    تیی فعالی  که خحری در خصیلص  دربازیست   طیمح آثارآن ارزیاب   اساس

ای در چارچلب فرامرزی وبلد  ویشنهادی وبلد دارد که ممکن است آثار مخرب عمد 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 12 حاضیر  حیال  در و اسیت  شد  اًبرا ًزم 2535 سال در که 2551 زیست  محیط استراوهیک ارزیاب  ورووک  .3

 هیا  آن کیه  ولسعه های برنامه و ها طرر زیست  محیط علااپ ارزیاب  به که است کرد  ملزم را عضل دول دارد، عضل
 دهید  م  ولشش را ها طرر زیست   محیط آثار ارزیاب  ونها نه ورووک  این. بهردازند اند داد  ویشنهاد رسم  الرت به

 در وصیمیمات  میذکلر  ورووکی   ایین،  بیر  عیالو  . اسیت  کرد  دیومک نیز بشری سالمت بر ها طرر این آثار بر بلکه
 همچنیین  و زیسیت    محییط  آثیار  هیای  ارزییاب   نتیایج  داییق  گرفتن نظر در به ملزم را ها برنامه و ها طرر خصلص
 دهنید،  می   ارائیه  ریرویذ یومث کشلرهای و بامعه عملم و بهداشت  زیست ،  محیط نهادهای که نظرهای  و ویشنهادها

 .است کرد 
 محییط  آثیار  ارزییاب   خصیلص  در ها دولت دوعهّ به آب  مناب  خصلص در 2557 برلین مقررات 23  مادّ 3 بند .2
 ولسیعه  ییا  آب  زیست محیط بر ای عمد  ریومث است ممکن که ااداماو  و ها طرر ها، برنامه بریان در و اب  زیست ، 

 بیر  آثیار  همچلن ملاردی شلد، ارزیاب  آن آثار باید که علامل  میان در. است کرد  اشار  باشد، داشته ها آب وایدار
 فرهنگ  شرایط بر آثار ند ،یآ در و ملبلد ااتصادی های فعالیت بر آثار زیست، محیط بر آثار بشر، ایمن  و سالمت 

 ارارگرفتیه  اشیار   میلرد  بیرلین  مقررات 23  مادّ 2 بند در ها آب از استفاد  وایداری بر آثار و ااتصادی-ابتماع  و
 .است
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 ی خلد اعیالم کیرد  اسیت:   رأ 250همچنین در واراگراف «. داشته باشد، باید انجام شلد

  بیه د. عیالو  بیراین،   زیست  باید اب  از ابرای یک ورو   انجام شیل  ارزیاب  آثار محیط»

ی  که ًزم باشد، در طلل ورو   نیز نظارت مستمر نسیبت  با درو  اتیعملآغاز  مح 

 وفصی   ح ون  داوری مرکز «. زیست باید الرت وذیرد به آثار آن ورو   در ابال محیط

 خاطرنشیان ی نیز در اضیه اِمیلیل آگلستین علییه اسیهانیا   گذار هیسرمااختالفات ناش  از 

آئین ارزیاب  آثار محیط زیست  و ابرای اادامات ویشگیرانه مقتض  برای حفاات » کرد:

نظام حقیلا  اسیهانیا    اساس بر ونها نهاساس  است. این ملضلع  ستیز  طیمحمناسپ از 

 شید   تیی وثب الملی   نیبحقلق  ملبپ  بهی ا ند یفزا به طلرو بامعه ااتصادی ارووا بلکه 

مشیابه چنیین   (. (Emilio Agustin Maffezini v. Kingdom of) Spain, 2001, Para. 67« اسیت 

راین اختالف بین بلهییک و هلنید در سیال     آهن را رویکردی را دیلان داوری در اضیه 

و حقلق اوحادییه اروویا خلاسیتار     المل  نیبحقلق » کرد: خاطرنشاناوخاذ کرد و  2550

ی ولسیعه  هیا  تیی الفعیکهارچگ  اادامات محیط زیست  مقتضی  در طراحی  و ابیرای    

 Arbitration regarding the Iron Rhine (“Ijzeren Rijn”) Railway between)« ااتصادی است

the Kingdom of Belgium and the Kingdom of the Netherlands, 2005, Para.59 .)   اضیات

، ارزییاب   میلک  بداگانه خلد در اضیه  اتینظر  حقلق دریاها نیز در الملل نیبدیلان 

 MOX Plant case ندکردویشگیری المداد  المل  نیبمحیط زیست  را ابزار محلری حقلق 

Order) concerning provisional measures), Separate Opinion Judge Mensah and.(Separate 

Opinion Judge Szekely, 2002, Paras. 12–17.) 

هییای بانییک بهییان  و برنامییه  اسییهل و دسییتلرالعم  3333 کنلانسیییلن 2ضییمیمه 

هیای محییط    های اعمال، آئیین و محتیلای ارزییاب     مل  متحد حاوی شیل  ستیز طیمح

ایین اسیت کیه حقیلق      شید    رفتیه یوذعیام  به ایلرت  زیست  فرامرزی است، اما آنچه 

هیا محیلّل کیرد      ی در خصلص این امر را به حقلق داخل  دولیت ریگ میوصمالمل   بین

ی  از این محتلا نظیر اطیالع ابلی  دادن بیه دولیت     ها بنبه رسد  ماست؛ اگرچه به نظر 

 & Beyerlin & Marauhn, 2011: 228; Birnie)است  حرکت در، به سمت عرف  شدن متمثر

et al., 2009: 565; McCaffrey, 2007: 473; Epiney, 2009: 47; Gillespie, 2008: 230; UN 
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Doc. A/CN.4/487 & A/CN.4/487/Add.1, 1998 )  ی  ها بنبه؛ اما در خصلص عرف  بلدن

در فراینید ارزییاب  محییط زیسیت ، ارائیه       متیمثر ی هیا  دولیت مانند لزوم مشارکت دادن 

و مشارکت عملم  در این فراینید و نظیارت    متمثری مربلط به ارزیاب  به دولت ها افتهی

 ریی خم  دادگستری در اضییه کارخانیه   الملل نیبوبلد دارد. دیلان  نظر اختالف، 3وسین 

این دیدگا  را وائید کرد  است. در نظام حقلق  231و  230، 250 های در واراگراف کاغذ

 35اسیت. در میاد     ارارگرفتیه  ولبیه  میلرد زیست   داخل  ورکیه نیز ارزیاب  آثار محیط

 هیی کلاز ( Environment Law No 2872, lawsturkey, 2018ورکییه )  3301 زیست اانلن محیط

بلد کیه گیزارش    شد   خلاستهزیست   ها و ملسّسات درگیر در املر محیط نهادها، آ ان 

های  کیه نییاز بیه     بلد ورو   شد    نیب  شیوزیست  وهیه کنند. در این ماد ،  ارزیاب  محیط

، انجیام  میلردنظر  نامیه  نیآئی  1نامه مشخص خلاهد شد. ماد   ارزیاب  دارند در یک آئین

فهرسیت   نامیه  نیآئی این  3های  که در ضمیمه  ورو   هیکلزیست  برای  آثار محیطارزیاب  

میلییلن کیلیلوات را دربیر     520/5ساخت سدهای بیا ارفییت بییش از     ازبملهاند  شد 

ایین   دهند  نشان . عملکرد دولت ورکیه در خصلص ورو   آناولل  بنلب شرا ردیگ  م

در اروبیاط بیا سید ایلسییل در      2مذکلر به داّت رعاییت نشید  اسیت.    نامه نیآئاست که 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Post-EIA Monitoring.  

شد  است. اانلن حفاات  دیومکزیست   در نظام حقلق داخل  سلریه نیز بر لزوم انجام ارزیاب  آثار محیط . 2
خلاستار اعمال شرایط و  7ماد   0بند  (Environment Protection Law No. 50) 2552سال   ستیز  طیمح
از سلی وزیر املر  2550ر سال د 220های ارزیاب  محیط زیست  شد  است. همچنین با ادور فرمان شمار   آئین

 1ماد   3زیست  وض  شد. بند   زیست سلریه، مقررات مشخص  در خصلص ارزیاب  آثار محیط محل  و محیط 
 بنداین سند شد  است.  3برای اادامات فهرست شد  در ضمیمه   ستیز  طیمحاین فرمان خلاستار انجام ارزیاب  

ی و سدساز ازبملهها و ااداماو   این ضمیمه ارزیاب  آثار محیط زیست  را شام  فعالیت 32بخش  1و  0
زیست  اشار  و   این فرمان به آثار فرامرزی احتمال  محیط 37های مدیریت آب المداد کرد  است. ماد   ورو  

آثار فرامرزی عمد  باشد، کمیسیلن رود دارای  در ملاردی که یک اادام ویشنهادی احتمال م  است  وصری( کرد
زیست  باید برای کشلرهای  که احتمال خسارت دیدن دارند اادامات ویشنهادی و  عملم  برای املر محیط 

 (ILO, 2018) اطالعات مربلط به آثار فرامرزی را فراهم کند.

(eia-susy, 2018 ) 

است. اانلن اروقا و حفاات از  گرفته ارارزیست  ملرد ولبّه  در نظام حقلق داخل  عراق نیز ارزیاب  آثار محیط 
زیست  اب  از  خلاستار انجام ارزیاب  آثار محیط 35( در ماد  Federal Law No. 27 of 2009) ستیز طیمح

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=83636
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زیست  ایلیسل گزارش ارزیاب  آثیار محییط    ولسط گرو  محیط  2550و  2553های  سال

اما در این دو گزارش بسیاری از ملضلعات کلیدی مروبط بیا   3است، شد  منتشرزیست  

  و دسیت   نیویائ هیای   آب، آثیار سید بیر دولیت     تیی فیکبیر   ریویمث زیسیت نظییر    محیط 

ارزییاب    گلنیه  چیهی ی بسیار مختصر و در حد وللری بحیث شید  اسیت و    گذار رسلب

از  کیی   چیهی ، کام  و دایق از آثار احداث سد الرت نگرفته اسیت.  اتیوااعمنحبق با 

  در ملرد ماهیت، میزان و محدود  آثیار احتمیال  سید ایلیسیل     سااًوبه  ها گزارشاین 

بیه  ی میذکلر  هیا  گزارشنیست.  رشیوذ ااب  تیشفافبه دلی  فقدان واسخ نداد  است و 

ی ورندگان ایین منحقیه   ها گلنهزیست  و  ونلعبدی آثار احتمال  ساخت سد را بر طلر 

آثیار   سیت یبا  می بنیابراین دولیت ورکییه     2ایرار نیداد  اسیت.     یی وحل و  هیوجزرا ملرد 

وسهی  مشارکت مقتض  و مشلرت با حسن نیت در  به منظلری از این سد را بردار بهر 

، ایرار  شیلند   می  متیمثر عمد  از ابرای این طیرر   به طلری همسایه که ها دولتاختیار 

 .داد  م

های  کیه ممکین اسیت آثیار      زیست  برای ورو   های فرامرزی محیط انجام ارزیاب  

ها به همرا  داشته باشید، امیروز  بیه ییک ااعید        زیست  برای سایر دولت مخرب محیط

                                                                                                                   
ای به آثار  دارد شد  است. اگرچه این ماد  اشار  ستیز  طیمحای روی  آثار عمد  ادیز  احتمال  بهوائید ااداماو  که 

در خصلص منحقه کردنشین عراق نیز وارلمان کردستان مقررات  extwprlegs.fao, 2018)).فرامرزی نکرد  است
این  31دّ  ما (.Kurdish Regional Law 8/2008)وصلیپ کرد  است  ستیز  طیمحای را برای حفاات از  ویه 

اباز  داد  است که از کلیه اشخاص حقیق  و حقلا  بخلاهد که نسبت به  ستیز طیمحاانلن به وزیر محل  
 اادامات خلد که احتمال دارد آثار عمد  محیط زیست  داشته باشند، ارزیاب  آثار محیط زیست  را اوخاذ کنند.

(kurdistan-parliament, 2018) 
اثرات   ابیارز نامه نییآری اسالم  ایران نیز ملضلع ارزیاب  آثار محیط زیست  در در نظام حقلق داخل  بمهل

 است. ارارگرفته دیومک، ملرد 3135  مصلب و عمران  خدماو ،یدیبزرگ ولل یها ها و ورو   طرر زیست  محیط

1. EAIR (2001) prepared by the IEG composed of Hydro Concept Engineering (Switzerland), 
Hydro-Québec International (Canada), Colenco (Switzerland), and Dolsar (Turkey)- EIAR 
(2005) prepared by the IEG composed of Hydro Concept Engineering (Switzerland), Hydro-
Québec International Inc. (Canada) and The Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques 
of Gembloux (Belgium). 

 و ورندگان این منحقه ر.ک: وحش اتیحبر روی  ایلیسلبرای محالعه وفصیل  آثار احداث سد . 2
Review of the Environmental Impact Assessment report submitted ffor the Ilisu dam and 
Hydro-Electric power project, Prepared by Doga Dernegi, February 2006, (Stopilisu, 2018) 
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 McIntyre, 2006: 199; Robinson, 1992: 5اسیت ) الملی  عرفی  مبیدل شید       حقیلق بیین  

1992:593; Beyerlin & Marauhn, 2011: 233; Bine & et al., 2009: 169; Epiney, )  دولیت .

مسیتمر اعتیراا    بیه ایلرت  زیست  فرامیرزی   به لزوم ارزیاب  آثار محیط ونها ه نورکیه 

 حفاایت  ملردبارسللن در  3311کنلانسیلن  7ماد   1نکرد  است بلکه در حرف د بند 

درید آن وعهید بیه انجیام ارزییاب  آثیار      ما 3337دریای مدیترانه علیه آللدگ  و ورووک  

هیای   محیط زیست  فرامرزی را وذیرفته و رضایت خلد را در ملرد لزوم انجیام ارزییاب   

 زیست  فرامرزی اعالم کرد  است.   محیط

غیراابی  ببرانی     تیوضعرداری از سد ایلیسل ممکن است ب با ولبه به اینکه بهر 

ای اعاد  وض  به حیال سیابق نییز    ه و هزینه ا ایجاد کنده یست سایر دولتز برای محیط

خار  از ولان دولت ورکیه باشد، به منظلر دوری بستن از خحرات احتمال  این ورو  ، 

ملابه خلاهد شد. اثر حقلا  وقدم اای    تیمحدوداعمال اا  االحیت سرزمین  با 

ن در خصلص سد ایلیسل ایی  اادامات احتیاط  نسبت به اعمال اا  االحیت سرزمین 

ای ویشیگیرانه نظییر انجیام ایحی( و داییق ارزییاب        هی  است که دولت ورکیه، سازوکار

یست ، نظارت، ادور اعالمیه و وبادل اطالعات مربلط به خحرات بالقل  ز محیط راتیومث

 یست  را در دستلرکار خلد ارار دهد.ز محیط

برابیر   لمللی  در ا در خصلص اابلیت ابرای  و استناد به این اا  در محیاکم بیین  

سد که اا  ویشگیری بیه ییک ااعید     ر دولت ورکیه نیز باید خاطرنشان کرد، به نظر م 

آور ملرد اشیار   لمل  عرف  مبدّل شد  است و عالو  بر آن برخ  اسناد الزاما حقلق بین

در باً که متضمن اا  ویشگیری است، از سلی دولت ورکیه ملرد وصلیپ ارار گرفتیه  

ی نقی  ییک وعهید    ا لان بیه گلنیه  و لت ورکیه به این اا  را م وایبندی دو عدم 3است.

لملل  ایین دولیت   ا لاند ملببات مسلللیت بینو یست  ولق  کرد که م ز لملل  محیطا بین

 را فراهم آورد.

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
از سلی دولت ورکیه  3331یست  درسال ز و کنلانسیلن ونلع  3333در سال  کنلانسیلن حفاات از ًیه ازن . 1

  وصلیپ شد  است.
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 3. اصل همكاري3 -6

ی رابحه ونگاونگ  با وکلیف به همکاری در وحقیق، شناسیای   بلار هماا  حسن 

. همکییاری (Valverde Soto, 1996: 197) زیسییت  دارد یطو ویشییگیری از خسییارات محیی

و  تیی بامعضیرورو  اسیت کیه     سیت یز طیمحی   برای ایانت و نگهداری از الملل نیب

منیاب    تیریمید  (.301: 3101)کک دیین و دیگیران،   فراگیری اکلسیستم، ااتضای آن را دارد 

 ونیلع و  وهیلا  آبالملل ، وغییرات  های بین مشترک همچلن مناب  آب  فرامرزی و دریاچه

المللی  در   الملل  است. ومای  بهان  به همکیاری بیین   های بین زیست  نیازمند همکاری

حقیلق   آور الیزام  ریی غآور و  زیست، در بسیاری از اسناد الیزام  راستای حفاات از محیط

 هرچند(. 13: 3132)زارع ، ولرهاشم  و خلعتبری، است  شد   (یوصرست زی المل  محیط بین

زیسیت ییک الیزام     المل  محییط  ها دارای حاکمیت مستق  هستند، ول  حقلق بین دولت

برطیرف کیردن    بهیت  درییک اای     بیه عنیلان  هیا را     به همکاری با دیگر دولتکل

 ار داد  است.ار ولبه ملردالملل  است،  مشکالو  که مربلط به بامعه بین

 1بیه اای     ولان  می که به اا  همکاری ولبه کردند آور الزامدر میان اسناد غیر 

ویشیگیری از    ینیل  شیوی طرر  7 ماد  ،2552 وهانسبلرگ  هیانیب 10اعالمیه ریل، اا  

ملی  متحید در خصیلص     سیت یز طیمحبرنامه   ینل شیو 1ی فرامرزی و ماد  ها پیآس

کنلانسییلن   331و  321میاد    منشلر مل  متحد، 17و  01، 00همکاری اشار  کرد. ملاد 

 35، میاد   3300کنلانسییلن حفاایت از ًییه ازن     2میاد    2بنید   ،3302حقلق دریاهیا  

کنلانسیلن چارچلب مل  متحد در میلرد وغیییرات    7ماد   0، بند 3303کنلانسیلن بازل 

 1و  7، میلاد  3335کنلانسیلن مقابله در برابر آللدگ  نفتی    1، ماد  3332آب و هلای  

 از بملیه  3332کنلانسیلن ونیلع زیسیت     0و ماد   3337زای   کنلانسیلن مقابله با بیابان

  اشیار  کیرد  اسیت. در اسیناد     المللی  نیبی ی است که به لیزوم همکیاری   آور الزاماسناد 

 میلرد نیز اا  همکیاری   3مجم  عملم  مل  متحدهای  و احعنامه 2ای الملل  منحقه بین

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. The Principle of Cooperation. 

ر  کرد: کنلانسیلن حفاات از درییای مدیترانیه در   ولان به این ملارد اشا ای در این زمینه م  اسناد منحقه ازبمله .2
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 است. ارارگرفته ولبه

دییلان   اسیت.  ارارگرفتیه  دیومکالملل  نیز ملرد  اا  همکاری در آرای محاکم بین

میاروس بیه    نیاگ   -اضیه گیابچیکل  ی خلد دررأ 12  دادگستری در واراگراف الملل نیب

میلک    هیاضی الملل  حقلق دریاهیا نییز در    اا  همکاری اشار  کرد  است. دیلان بین

دسیتلر   01 واراگرافبا ادور دستلر اادامات ملات  در  انگلستان واختالف بین ایرلند 

زیسیت   وکلیف به همکاری را یک اا  اساسی  در بلیلگیری از آلیلدگ  محییط     خلد

 ,The MOX Plant (Case Ireland v. United Kingdom) درییای  محسیلب کیرد  اسیت     

Provisional Measures. 

و در نتیجیه الاعید اابی  اعمیال آن      محیط زیسیت حید و میرز مشخصی  نیدارد     

ی که یک دولت بیه محییط   ا ادمه هرگلنه  و ماهیت فرامرزی دارند. الملل نیبخاستگا  

  داشیته باشید. هییچ    راویومثممکن  ها دولتدر سرزمین سایر  آورد  مزیست خلد وارد 

ا ایادر بیه حی     هی  لاند ادعا کند که به ونهای  و بیدون کمیک سیایر دولیت    و دولت  نم 

یسییت  اسییت. بنییابراین، بییه منظییلر بلییلگیری و رفیی  مخییاطرات  ز معضییالت محیییط 

لمللی  ابتنیاب ناویذیر اسیت و ییک دولیت       ا زیست  همکاری اعضای بامعه بین محیط

ا در هی  االحیت سرزمین  خلد، از همکاری با سایر دولت لاند به بهانه اعمال اا و نم 

زیست  امتناع کند. اثر حقلا  وقدم اا  همکاری نسیبت بیه اعمیال     زمینه مسائ  محیط

در خصلص سد ایلیسل این است کیه دولیت ورکییه بایید بیه       اا  االحیت سرزمین 

محییط   یست بهان  با دول همسایه که ممکن استز منظلر حفاات و حمایت از محیط

ای  شیلد، بیه وبیادل اطالعیات     ه رداری از این سد دچار آسیپب ا در اثر بهر ه زیست آن
                                                                                                                   

 وزیسیت درییای     (، کنلانسیلن همکاری، حفاات و ولسیعه محییط  23و  33، 35، 3، 7)ملاد  3311برابر آللدگ  
(، کنلانسیلن همکاری چندبانبیه  21و  31، 30، 37، 32، 7)ملاد  3303در منحقه آفریقای غرب  و مرکزی  سلاح 

(، 25و  30، 30، 37، 31، 3میلاد  ) آمیازون (، معاهد  همکیاری  31و  1)ملاد  3310ل غرب  شیالت آوالنتیک شما
( و کنلانسییلن  1وا  3)ملاد  3305کنلانسیلن ارووای  چارچلب همکاری فرامرزی بین بلام  و مقامات سرزمین  

 (.1)ماد   2551زیست دریای خزر  چارچلب حفاات از محیط
ولان بیه ایین میلارد اشیار  کیرد:  احعنامیه        های مجم  عملم  مل  متحد در این خصلص م  احعنامه بمله از. 3

 .332/13و  1323، 2331، 2330
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ضروری، مشلرت، اادامات مشترک و سایر اشکال همکاری با حسن نییت، بیه منظیلر    

 متلاف کردن یا کاهش آثار سلء احتمال  ناش  از این ورو   بهردازد.

لمللی  در برابیر   ا در محیاکم بیین   در خصلص اابلیت ابرای  و استناد به این اا 

دولت ورکیه نیز باید خاطرنشان کرد، برخی  اسیناد الیزام آور میلرد اشیار  در بیاً کیه        

متضمّن اا  لزوم اطالع رسان  است، از سلی دولت ورکیه ملرد وصلیپ ایرار گرفتیه   

ی نقی  وعهید   ا لان بیه گلنیه  و را م  عدم رعایت این اا  از سلی دولت ورکیه 3است.

لانید  و یست محسلب کرد که م ز لمل  محیطا لملل  این دولت در عراه حقلق بینا بین

 لملل  برای این دولت به همرا  داشته باشد.ا مسلللیت بین

 

 يريگ جهينت 

 طیلر   بیه زیست  است که منب  آن   در زمر  آن دسته از معضالت محیط زگردهایرودید  

شد  است و آثار مخیرب آن     یا بزئ  در المروی سرزمین  یک یا چند دولت واا کل

در  گیرد و غبیار  ی هیا  ولفیان کند. وایلع   ها سرایت م  به محدود  سرزمین  سایر دولت

بیا   شیدت  بیه سالم بیرای میردم کشیلر میا را      ستیز طیمحی از مند بهر ی اخیر، ها سال

، مقابلیه بیا   زگردهایرویامدهای مخرب ودید  رغم آثار و  مخاطر  ملابه کرد  است. عل 

اسیت و   ارارگرفتیه   حفاایت از هیلا   المللی  نیبی نظیام   ولبیه  میلرد این ملضلع کمتر 

  در ایین زمینیه آشیکار اسیت.     المللی  نیبی ی و ا منحقهی ها نامه ملافقتضرورت ودوین 

آب  در کنار مناف  فراوان  که بیرای ییک   -ی از سدهای برقبردار بهر احداث و  اتیعمل

، ممکن است آثار و ویامدهای محیط زیست  زییان بیاری بیرای    آورد  مدولت به ارمغان 

به همرا  داشته باشد. سد ایلیسیل کیه از بانیپ دولیت      ها دولتالمروی سرزمین  سایر 

ست و در آینید  نزدییک   ورکیه و در االپ ورو   آناولل  بنلب شرا  در حال احداث ا

کاهش  بیر مییزان آب درییافت      ریومثی خلاهد رسید، ممکن است با ایجاد بردار بهر به 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
، کنلانسیلن ونلّع 2557، کنلانسیلن وغییرات آب و هلای  در سال 3333در سال  کنلانسیلن حفاات از ًیه ازن. 2
  از سلی دولت ورکیه وصلیپ شد  است. 3330ای  درسال ز  یابانو کنلانسیلن مقابله با ب 3331یست  درسال ز 
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 جیه ینت دری  و زا ابانیبو  ها واًبفرایند خشک شدن  احتمال ی سلریه و عراق، ها دولت

دهد. در الرت والع چنیین امیری، ودیید      را افزایش گرد و غباری ها چشمهگسترش 

 در ایران وشدید خلاهد شد. اگرده زیر

  شدن الاعد را طبیعت اشییاء وحمیی    الملل نیبمحیط زیست،  المل  نیبدر حقلق       

ی وارد  بیه محییط زیسیت را میلرد     ها پیآس  الملل نیب. حقلق باید ماهیت ذاوا  کند  م

از یک ودیید  را بیه دنبیال     متمثری ها دولت العم  عک ی  که ها پیآسولبه ارار دهد. 

شیلد.   در االپ اعمال االحیت سرزمین  محدود م  ها دولتبنابراین آزادی عم   ؛دارد

ی استفاد  کننید کیه مغیایر حقیلق     ا گلنه بهاز المروی سرزمین  خلد  اند مکلفها  دولت

ییا اعحیای مجیلز در المیروی      تیفعالبرای انجام  ها ها نباشد. آزادی دولت سایر دولت

نامحدود نیسیت. ایین آزادی در ایید وعهید بلیلگیری از ورود خسیارت        شان  نیزمسر

است کیه   تیبشر. محیط زیست یک ارزش مشترک هاست دولتفرامرزی در ابال سایر 

شلد. ارزش  که حفظ و نگهداری آن وایفیه   و انحصار مل  خار  م  تیحاکماز دایر  

هیا در   ایالحیت سیرزمین  دولیت   الملل  است. هر کجا که اعمال اای    ک  بامعه بین

 شیلد.  گیرد محدود م  وماس با حاکمیت سرزمین  و ومامیت ارض  دول دیگر ارار م 

ولاننید منیاف  خیلد را از رهگیذر ورود      سیرزمین  خیلد، نمی     وفیلق رغم  ها عل  دولت

 ها وممین کنند. زیست  به المرو سایر دولت خسارت محیط

  متعهد است اب  از آغاز علمیات ساخت ییک سید   الملل نیبهر دولت  در بامعه        

ی از ییک سید بیرای    بیردار  بهیر  آثار و ویامدهای احتمیال    طرفانه  ببه ارزیاب  دایق و 

 نظر ملردبهردازد. این وعهد حت  در ملاردی که احداث سد  ها دولتسایر  ستیز طیمح

انیر ی ضیرورت    نیویمم مناف  فراوان  برای آن دولت به همرا  دارد و ساخت آن بیرای  

  نییز  المللی  نیبی ی هیا  آبیرا  دارد، وابرباست. این وعهد با استفاد  معقیلل و منصیفانه از   

دولیت ورکییه کیه اصید دارد اایدام بیه        ه یو بهها و  محابقت دارد. بر این اساس، دولت

احیراز از بیروز آثیار     بیه منظیلر  آب  کنید، بایید   - برق برداری از سدهای احداث و بهر 

الملی      از حقلق بیین مشخصاالل  ها دولتزیست  برای خلد و سایر  یطنامحللب مح
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و در اوللیت و وقدّم ایرار دهید. ایین ملضیلع از سیلی دییلان        مدنظرزیست را  محیط

هیا بیه      دولیت کل  دادگستری نیز به کرس  وائید نشسته است که وبلد وعهد الملل نیب

هییا بییه  حیت و کنتییرل آنهییا در المییروی وحییت اییال ی آنهییا تیییفعالوضییمین اینکییه 

گذارد، در حیال   ها احترام م  ها یا مناطق ماورای کنترل مل  آن زیست سایر دولت محیط

زیسیت اسیت.    المل  مربلط بیه محییط   حقلق بین دهند    یوشکحاضر اسمت  از ارکان 

الملل  محیط زیست  و مسیلللیت   عدم وایبندی به این االل، منجر به نق  وعهدات بین

 خاط  خلاهد شد.  ل  دولتالمل بین
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