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 چکیده

ها با استفاده از اصل حاکمیت همیشه مجاز به اقدام به هر گونه فعالیتی باا اناد دساتاون     دولت
ها تنهاا  الملل منع نشده است، نیستند. بنابراند برابر روند فعلی دنگر دولتحقوق بید که توسط

العااده  نشاد  فاوق  نابند و در مورد اعمال منعدر خصوص ارتکاب اعمال متخلفانه مسئولیت نمی
مرزی محتمل نی  دارند، ممکد است صاحب مسائولیت در  خطرناک که خطر بروز صدمات برون

هاای  تجرباه و نافتاه  صدمات ناشی از بروز حادثاه شاوند.   و به حداقل رساندن زمینۀ پیشگیری 
علمی بیانگر اند است که باند اقدامات پیشگیرانه در ارتباا  باا محایط زنسات هاد باه د نال        

مورد توجه واقع شود، چراکه اند موضوع « قاعد  طالنی»عنوان محیطی و هد اقتصادی بهزنست
هاای گاران در   علت ه نناه ت به محیط زنست است. اند اقدام بهکنند  عدم ورود خسارتضمید

پذنر است. اند واقعیتی اساسی است کاه  مقابل جبران خسارت وارده از نظر اقتصادی نی  توجیه
محیطای پیشاگیری از تخرناب و دلاودگی ابعااد      المللی زنسات هدف اساسی همۀ معاهدات بید

الملل بار عهاد    فۀ تدوند و توسعۀ حقوق بیدمختلف محیط زنست است. با توجه به اننکه وظی
محیطای از  الملل است و از دنجا که بحا  پیشاگیری از خساارات زنسات    کمیسیون حقوق بید

کمیسیون تالش خود را  0791شود، از اواخر دهۀ موضوعات پراهمیت جهان امروز محسوب می
محیطی فرامرزی زنست نونس کنوانسیونی جامع در زمینۀ پیشگیری از خساراتبرای تهیۀ پیش

 دغاز کرد.
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 مقدمه
هاا و جواماع انساانی، فنااوری در     شمار علد و فناوری جدند برای دولتبا وجود دستاوردهای بی

قوع انقالب صانعتی، گساترش صانانع و افا انش     ها به ضد خود تبدنل شده است. وبرخی حوزه
هاای  درپای بحاران  های روزاف ون بشر در محیط زنست و بروز پیسرنع جمعیت موجب دخالت

تدرنج اندنشۀ وضع و منظور حمانت و حفاظت از محیط زنست، بهرو بهمحیطی شد. ازاندزنست
 تدوند قواعد و مقررات جهانی شکل گرفت.

ها بر قلمرو خونش و منابع طبیعای موجاود در دن از   ل سنتی، دولتالملبراساس حقوق بید
الملال محایط   حقاوق باید  "دنکاه   حاکمیتی مطلق و صالحیتی انحصاری برخوردار بودند؛ حال

بارداری از  ماهیتاً اند اصول سنتی )اصل حاکمیات مطلاق و عادم محادودنت در بهاره      "زنست
پذنرد و حیطۀ های جدند، محیط زنست مرز نمیتهمنابع( را به چالش طلبید، زنرا بر مبنای ناف

هاا در قلمارو خاونش حاق     نوردد. اگرچاه در ظااهر دولات   ها را درمیصالحیت سرزمینی دولت
ای کنناد  چهاره  المللی متشکل از کشورهای برابار، ترساید  حاکمیت مطلق دارند، ولی نظام بید

منو  به عدم تحدند دزادی دول  نسبی از حاکمیت کشورهاست و دزادی و استقالل هر دولت را
الملل محیط زنست، جلوگیری از دلودگی مورد تأکید سازد. بر اند اساس در حقوق بیددنگر می

 قاارار گرفتااه و معیارهااای جهااانی مشااترکی نیاا  در انااد زمینااه اتخااا  شااده اساات          
Francioni&Scovazzi,1991:12)  .) 

الملال  سرزمید که نکی از اصاول حقاوق باید   عالوه، مطابق با اصل استفاد  غیر زنانبار از به
هاا براسااس   بینی شده است، دولات شود و در اعالمیۀ استکهلد پیشمحیط زنست محسوب می

المللی دارای حق حاکمیت برای استخراج مناابع  منشور سازمان ملل متحد و اصول مقررات بید
های یبی دهند تا فعالیتاند ترتمحیطی خود هستند و مسئولهای زنستخود، مطابق با سیاست

گرفته در حیطۀ صالحیت نا نظارت دنها موجب ورود زنان به محیط زنست ساانر کشاورها   انجام
 نا مناطق خارج از صالحیت ملی دنها نشود.

فلسفۀ وجودی پیدانش نظرنۀ محدودنت در اعمال حقوق نا پیشگیری ضرر و زنان ناشای از  
گاردد. ورود  ضرورنات زنستد در حیات اجتماعی برمی اعمال حقوق نا انجام نک عمل قانونی به

سازد. نظد ناپذنر میبه جوامع انسانی و زنست در دنها، محدود بودن حقوق اعضای دن را اجتناب
شود که اعمال افراد موجبات اضرار دنگران را فاراهد  و حیات در اجتماع انسانی دنگاه محقق می

 نیاورد.
المللی منتقل کرده و نه را از حقوق داخلی به عرصۀ روابط بیدالمللی اند نظرحقوقدانان بید

انااد هااا را تأنیااد کااردهمااابید دولااتعنااوان نااک قاعااده در روابااط فاایقابلیاات اعمااال دن بااه
Barron,1987:651))    رأی دادگاه داوری در قضیۀ ترنل اسملتر را باند نقطاۀ دغااز ورود نظرناۀ .
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الملل تلقی کرد. اناد رأی بعادها   به نظام حقوق بید "ها در اعمال حقوق خودمحدودنت دولت"
المللی المللی دنگر نی  تأنید و در مقررات بسیاری از معاهدات و اسناد بیدهای بیدتوسط دادگاه

 درج شد.
ها در اعمال حقوق و مسئولیت دنها در پیشگیری ضرر با مطرح شدن نظرنۀ مسئولیت دولت

هاا و  منظاور رفاع نارساانی   های خطرنااک و باه  ا انجام فعالیتنشده نو زنان ناشی از اعمال منع
تالش خاود   0791الملل سازمان ملل متحد از اواخر دهۀ خألهای موجود، کمیسیون حقوق بید

ناونس کنوانسایونی جاامع در اناد زمیناه دغااز کارد. اناد تاالش باه تهیاۀ            را برای تهیۀ پیش
پیشاگیری  "از ضرر و زنان فرامرزی با عنوان المللی در زمینۀ پیشگیری نونس مقررات بیدپیش

م منجاار شااد )زمااانی، 2110در سااال  "دمیاا  از خسااارات فراماارزی ناشاای از اعمااال مخاااطره
0100:10.) 

الملل در تدوند مقرراتی جامع در زمیناۀ  در ادامه ضمد بیان اقدامات کمیسیون حقوق بید
ضاارر و زنااان فراماارزی  پیشااگیری و بررساای اهمیاات پیشااگیری، بااه اشااکال پیشااگیری از   

 محیطی و ماهیت اند تعهد پرداخته خواهد شد.زنست
 

 ها در اعمال حقوق خودسیر ظهور و تثبیت نظریۀ محدودیت دولت
افراد در اعمال حقوق قانونی خود نباند موجب اضرار به حقوق و منافع دنگران شوند. اناد اصال   

های حقاوقی ملای   رنباً در تمامی نظامشود و امروزه تقاز جمله اصول مسلد حقوقی محسوب می
پذنرفته شاده اسات. ضارورت وجاودی اناد اصال باه مل وماات و نیازهاای زنادگی اجتمااعی            

گردد. اگر افراد حقوق خود را بدون توجه به حقوق و مناافع دنگاران اعماال کنناد، ناوعی      برمی
 ل خواهاد شاد.   هاای حیاات اجتمااعی مت لا    شود و پاناه نظمی در روابط بید دنها انجاد میبی

الملل همانند ضرورت وجودی پیدانش دن در ضرورت وجودی پیدانش اند نظرنه در حقوق بید
تواناد  ها و برقراری نظد نسابی در دن دنگااه مای   های حقوقی ملی بوده است. اجتماع دولتنظام

نحوی حقوق خاود را اعماال کنناد کاه موجاب      ها( بهتحقق نابد که اعضای اند اجتماع )دولت
هاا چناید محادودنتی در اعماال حقاوق خاود را       ضرار به دنگران نشود. از دن هنگام که دولتا

 (.(Mosler,1984:310ها نی  شکل گرفت پذنرفتند، اجتماع دولت
ها، برابری دنهاا و اصال   الملل نوند و دنهانی که اصل حاکمیت دولتبنیانگذاران حقوق بید 

اند، در واقاع نظرناۀ محادود باودن     ند حقوق اعالم کردهعنوان اصول بنیادند اعدم مداخله را به
ها در اعمال حقوق و مسئولیت دنها در پیشگیری ضرر ناشی از چنید اعمال حقوقی را نی  دولت

م وساتفالی، در ماورد انجااد    0090در کنفارانس   0هاای ملای  اند. دولات طور کلی تأنید کردهبه

                                                           
عناوان دول خودمختاار دارای   سایدند و باه  هانی هستند که با کنفرانس صلح وستفالی به استقالل ر. منظور دولت0
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کارده و از طرناق پاذنرش اصاولی چاون تسااوی        نحو ابتدانی، توافقها هرچند بهاجتماع دولت
ها، عدم مداخله در امور نکدنگر، محادودنت بار اعماال حقاوق خاود را تأنیاد کردناد        حاکمیت

Castro Rial,1987:478)) 
هاا در  های صنعتی و اقتصادی در جهان نظرنۀ محدودنت دولات با توسعه و پیشرفت فعالیت

ه و زمیناۀ تبادنل دن باه ناک قاعاد  حقاوقی       تری مطرح شدصورت جدیاعمال حقوق خود به
المللای منتقال شاده و در رواباط     اند نظرنه از حقوق داخلی به عرصۀ رواباط باید   0بیشتر شد.

کننده در قضیۀ ترنل اسملتر ها مجرا شده است. همچنید داوران دادگاه رسیدگیمابید دولتفی
هیچ دولتای حاق نادارد    ».... د کردند: الملل را چنید تأنیقابلیت اعمال اند نظرنه در حقوق بید

نحوی از سرزمید خود استفاده نموده نا اجاز  استفاده از دن را باه دنگاری صاادر نماناد کاه      به
رأی دادگااه داوری در قضایۀ    2«.موجب زنان به سرزمید، اموال و اشخاص دولت دنگر گردد .... 

باه نظاام   « ها در اعمال حقوق خودتمحدودنت دول»ترنل اسملتر را باند نقطۀ دغاز ورود نظرنۀ 
المللی دنگر نی  تأنید شد و در های بیدالملل تلقی کرد. اند رأی بعدها توسط دادگاهحقوق بید

المللی درج شد. برای نمونه بعدها اند اصل )محدودنت مقررات بسیاری از معاهدات و اسناد بید
هاای  ۀ  ناو و مشاروعیت کااربرد ساالح    پاشای هاوانی، درناچا   ، سد1...( در قضانای کانال کورفو

تأنید و با عبارات دنگری تکرار شده است. برای مثاال در قضایۀ درناچاۀ  ناو دناوان       9ایهسته
تواناد از حقاوق خاود اساتفاده کناد،      داوری در رأی خود اعالم داشت که فرانساه هرچناد مای   

احترام خونش را مدنظر قرار دهد و تواند منافع اسپانیا را نادنده بگیرد، اسپانیا نی  حق دارد نمی
حاق باودن   شود که داور در قضیۀ مذکور باا اعاالم  ی  مالحظه می 1منافعش را درخواست کند.

کناد و  برداری از حقوق مشروع خود، دن را محدود به رعانت مناافع اساپانیا مای   فرانسه در بهره
 داند.در نظر بگیرد، محق می اسپانیا را در خصوص اننکه از فرانسه بخواهد تا منافع دن را هد

المللی دنگر نی  اصل نادشده را در مقررات خود مورد تأنیاد و تأکیاد   معاهدات و اسناد بید 
م، اعالمیاۀ نهاانی کنفارانس محایط زنسات      0792(. در ساال  (Sands,1988:13-14قرار دادند 

زناان ناشای از   ها در پیشگیری ضارر و  استکهلد در مورد محیط زنست انسانی، مسئولیت دولت
هاا  دولات »المللی تلقی کرد و اعاالم داشات:   های قانونی را نک اصل بیداعمال حقوق نا فعالیت

الملال، دارای حاق حاکماه مبنای بار      براساس منشور سازمان ملل متحد و اصاول حقاوق باید   
شان هستند، و مسائولیت دارناد   محیطیهای زنستبرداری از منابع خود به موجب سیاستبهره

                                                                                                                                        
 حاکمیت شناخته شدند.

1. Year book of  International law commission,1980,part l, p.256. 
2. United Nations, Report of international Arbitral Awards,Vol III,United Nations 

publication, Sales no.v.2,1949,p.1911. 
3. Corfu channel,Merits,Judgment,Icj Reports,1949.p22. 
4. Icj Advisory opinion Report, 1996.para 29. 
5. UNRIAA,Vol xll,p.316.  
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های دنها در چارچوب صالحیت و کنترلشان موجب خسارت به محایط  مید کنند که فعالیتتض
بیسات ساال بعاد،    «. 0شاان نگاردد  ها نا مناطق فراتر از حدود صالحیت ملیزنست دنگر دولت

اعالمیۀ نهانی کنفرانس رنو در زمیناۀ محایط زنسات و توساعۀ موجودنات اصال ماذکور را در        
 2کرد.مقررات خود تکرار و تأنید 

ها در اعمال حقوق خود و مسئولیت دنها در پیشگیری ضارر  پذنرش نظرنۀ محدودنت دولت
هانی مواجه باوده  ها و مخالفتالملل نی  با مقاومتنشده در نظام حقوق بیدناشی از فعالیت منع

عاد   الملل پیادا کارد و باه قا   تدرنج جانگاه خود را در روابط بیداست. با اند حال، اند نظرنه به
در قضیۀ مشاروعیت کااربرد ساالح اتمای اعاالم       ICJطورکه الملل تبدنل شد. همانحقوق بید

 شود.الملل محیط زنست محسوب میکرده است، بخشی از مجموعه حقوق بید
 

الملل در تدوین طرح پیشگیری خساارت  اقدامات کمیسیون حقوق بین
 (  1002الملل )نشده در حقوق بینفرامرزی ناشی از اعمال منع

ها در اعمال حقوق نا مسئولیت دنها در پیشگیری ضرر در پی طرح ورود نظرنۀ محدودنت دولت
الملال و تبادنل   و زنان ناشی از اعمال منع نشده نا انجام فعالیت قاانونی باه نظاام حقاوق باید     

الملل سازمان ملل متحاد  الملل، کمیسیون حقوق بیدتدرنجی دن به نک قاعد  کلی حقوق بید
درصدد بردمد مجموعه مقرراتی را براساس نظرنه نا قاعد  فوق و باا هادف    0791اواخر دهۀ  در

م، 0790روشد کردن عناصر و اج ا و چگونگی اجرای دن تهیه، تدوند و تصونب کناد. در ساال   
المللای بارای دثاار زنانباار ناشای از اعماال       مسائولیت باید  "کمیسیون موضوع را تحت عناوان  

(. کمیسایون  021:0197در دستور کار خود قرار داد )مظفری،  1"المللبید نشده در حقوقمنع
رو بود: مشکل اول اننکاه، کمیسایون نیااز باه پاذنرش      الملل با دو مشکل عمده روبهحقوق بید
هاا باا دن موافاق بودناد. مشاکل دوم      ها داشت و فقط برخی از دولات ای از سوی دولتگسترده

دناد،  وجاود مای  د و تعهداتی که در نتیجۀ ارتکاب اند اعمال بهکمیسیون اند بود که، نظام جدن
المللای باود؛ بناابراند    المللی در قبال اعمال متخلفاناۀ باید  کامالً متفاوت از نظام مسئولیت بید

المللی، کار گنجاندن قواعد مربو  به اند اعمال، در طول مسئولیت در قبال اعمال متخلفانۀ بید
                                                ( .                                                                                                                          (Rosenstock,2002:24مشکلی بود 
کارگروهی برای رسیدگی به اند امر تشکیل شاد و دقاای روبارت کاوانتید      0790در ژوئیۀ 

 عنوان مخبر ونژه برای موضوع منصوب کرد.اکستر را بهب

                                                           
1. Stockholm Declaration of  the United Nations conference on the Human Environment, 16 

June 1972, principle 21. 
2. Rio Declaration on Environment and Development, 1992,principle 2. 
3. International liability for injurious consequences Arising out of Acts not prohibited by 

international law 
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المللای باه   م پنج گ ارش در مورد مسئولیت بید0709تا  0701های نامبرده در خالل سال
(. پروفساور کاوانتید باکساتر    (Sucharitkul,1996:829 الملل تقدند کارد کمیسیون حقوق بید

را 0عناوان مسائولیت   مرباو  باه   خود به کمیسیون رئوس کلای  0702طور خاص در گ ارش به
اند رئوس کلی نشان داد که در موارد صدمه نا خطر صدمه و در جاانی کاه عمال     2مطرح کرد.

المللای  خالفی از ناحیۀ کشورها نا عامل )کارگ ار( ارتکاب نیافته به وجود نک رژند همکاری بید
باانی در قالاب رژنمای    و در جهت به حداقل رساندن خطر صدمه و به حداکثر رساندن منافع قر

 (. (Rosenstock,op,.cit:795برای جبران خسارات وارده نیاز است 
ای قلمارو کشاوری جا  کشاور     شود که خطر شانان مالحظهاند مواد به مواردی مربو  می

ناونس قلمارو مقاررات خاود را محادود باه       ربط را تهدند کند. اند پیشمحل انجام فعالیت  ی
های های خطرناک کرده و شامل پیشگیری زنانمرزی ناشی از فعالیتپیشگیری ضرر و زنان فرا

نونس مذکور فعالیتی است کاه توساط حقاوق    شود. منظور از فعالیت در پیشغیر فرامرزی نمی
هاا  نونس با محدود کردن دامنۀ شمول اناد فعالیات  الملل منع نشده باشد. در حقیقت پیشبید

هاا ناشای از اعماال متخلفاناۀ     المللای دولات  ولیت باید تفکیکی میان اند نوع مسئولیت با مسئ
الملل فار   نونس در خصوص اعمال غیرممنوع در حقوق بیدالمللی انجاد کرده است. پیشبید

را بر جواز فعالیت گذاشته و ممنوع باودن دن را مساتل م ارائاۀ دلیال دانساته اسات. از طرفای        
جود دارد. نکی تعهد به پیشگیری از ضرر و ها ونونس دو نوع تعهد برای دولتبراساس اند پیش

دنگر دولت منشأ عبارت هانی. بهزنان فرامرزی و دنگری تعهد به کاهش بروز چنید ضرر و زنان
فعالیت متعهد است که از ضرر و زنان فرامارزی پیشاگیری کناد و اگار تواناانی انفاای چناید        

ر و زناان اقادام کناد )تفقادی     تعهدی را نداشت، مل م است در جهت کاهش خطر بروز اند ضر
 (. 91:0172نوسفی، 

الملل باه  م کمیسیون حقوق بید0779کار کمیسیون مدتی به تعونق افتاد تا اننکه در سال 
هاای ناشای از   صورت پیشگیری زناان اند نتیجه رسید که موضوع باند طی دو بخش جداگانه به

رد بح  و بررسی قرار گیارد. بناابراند   های ناشی از اند اعمال مونشده و جبران زناناعمال منع
الملل باا توجاه باه اهمیات موضاوع پیشاگیری تصامید گرفات موضاوع          کمیسیون حقوق بید

ونهاد خاود مطالعاۀ موضاوع     طور جداگانه دنبال کند. کمیسیون در جلسۀ چهلپیشگیری را به
دقاای رائاو    را بر عهده گرفت و 1«های خطرناکپیشگیری از خسارت فرامرزی ناشی از فعالیت»
نونس، گ ارشگر ونژه معتقاد  عنوان گ ارشگر ونژه انتخاب شد. در مورد دامنۀ شمول اند پیشبه

های نظاامی مجااز را اگار امکاان اناراد      ها از جمله فعالیتنونس کلیۀ فعالیتاست که اند پیش

                                                           
1. liability 
2. un. Doc.A/cn.4/ser.A/1982/Add.1,part.1. 
3. Prevention of Transboundary Damage from Hazardous Activities. 
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در گیرد. همچنید وی معتقد است که قواعاد زناادی کاه    دسیب به محیط زنست دارند، دربرمی
شاوند  نونس وجود دارد، جنبۀ تکمیلی دارند؛ نعنی زمانی اجرا مای مورد پیشگیری در اند پیش

-19:0101نامه نا متد حقوقی روشنی در اند مورد وجود نداشته باشد )لسانی، که هیچ موافقت
10.) 

های گ ارشگر وناژه  کمیسیون کار خود را در خصوص اند بخش از موضوع براساس گ ارش 
اداماه   2110تا  0770وسوم از سال ها طی جلسات پنجاهد تا پنجاهات درنافتی از دولتو اطالع

 داد.
نونس ماواد در زمیناۀ پیشاگیری از خساارت     م دخرند متد پیش2110کمیسیون در سال 
نونس و تفسایر دنهاا، باه    ماد  پیش 07های خطرناک را، شامل مقدمه، فرامرزی ناشی از فعالیت
از کاار   2110دساامبر   02ماور    02/10مجمع عمومی طی قطعناماۀ   0مجمع عمومی فرستاد.

المللی برای خسارات ارزشمند کمیسیون در خصوص مسئلۀ پیشگیری در موضوع مسئولیت بید
الملال )پیشاگیری از خساارت فرامارزی ناشای از      نشده توساط حقاوق باید   ناشی از اعمال منع

 های خطرناک( قدردانی کرد. فعالیت
وسومید نشست خود بخش اول طارح خاود   م، کمیسیون در پنجاه2110سال  در نتیجه در

المللی در زمینۀ پیشگیری از ضارر و زناان فرامارزی را باا عناوان      نونس مقررات بیدنعنی پیش
به پانان رسااند و تصاونب دن از    2«دمی پیشگیری از خسارات فرامرزی ناشی از اعمال مخاطره»

المللی را خواستار شد. هرچند هناوز اناد   نک کنوانسیون بیدسوی سازمان ملل متحد در قالب 
تواند تاا حاد   دوری تبدنل نشده است، تشرنح مقررات دن میالمللی ال امنونس به سند بیدپیش

ها در پیشگیری ضرر و زناان ناشای از انجاام    چشمگیری وضعیت حقوقی فعلی مسئولیت دولت
  1نشده را مشخص کند.های منعفعالیت

ها المللی دولتنونس متضمد نک سلسله قواعد و مقرراتی در زمینۀ مسئولیت بیدیشاند پ
 هاست.  های ممنوع نشده دولتدر پیشگیری و کاهش ضرر و زنان فرامرزی ناشی از فعالیت

در زمینۀ پیشگیری ضرر و زنان با هدف برقاراری عادالت میاان     2110نونس مقررات پیش
شاده اسات و توانساته تاا حادودی میا ان مسائولیت دولات          منافع متعار  کشاورها تنظاید  

هاای احتماا ً متضررشاونده را مشاخص     کننده و حدود حقوق و منافع دولت نا دولتپیشگیری
دور حقوقی تبدنل نشده و به امضاا  المللی ال امنونس هنوز به نک کنوانسیون بیدکند. اند پیش
هاای  نونسدانان از لحاظ شکلی اعتبار پیشها نرسیده است. به نظر برخی حقوقو تصونب دولت

                                                           
1. UN.Doc. A/CN.4/L.601. 
2. prevention  of  Transboundary  Harm  from  Hazardous  Activties, Adopted  by  The 

International  law Commission  at  its  fifty – third  session (2001). 
3. sixth  committee  Hears  of  proposed Treaty  on Transboundary Harm  Resulting  from  

Hazardous Activities , GA,L,3191 , 5 /November 2001 , Cited  in : 
http://www.unis.univienna. org.  

http://www.unis/
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ناونس حاضار، در حاد اعتباار دکتارند ناا نظرناۀ        الملل، از جملاه پایش  کمیسیون حقوق بید
شااود الملاال محسااوب ماای حقوقاادانان اساات کااه از منااابع فرعاای نااا کمکاای حقااوق بااید   

Vallat,1986:188-189) . )دناد  نمای نظر های کمیسیون بهنونساعطای چنید اعتباری به پیش
هاای  الملل بر اند نهاد و فعالیات کنند  واقعی و کامل نقش و اهمیتی که حقوق بیدکه منعکس

واسطۀ مجمع عمومی، مسئولیت تادوند  دن قائل شده است، باشد. منشور سازمان ملل متحد، به
الملل واگاذار کارده اسات. اعطاای چناید      الملل را به کمیسیون حقوق بیدو توسعۀ حقوق بید

هاای اعضاای دن اعتباار و    نظرها و دنادگاه ولیتی به اند نهاد از سوی منشور ملل متحد، به مسئ
 بخشد.  من لتی فراتر از دکترند می

طورکه بیان شاد،  ، همان2110نونس اما به لحاظ محتوانی، قواعد و مقررات مندرج در پیش
شاود. از  د عرفی محسوب مای المللی و قواعدر اغلب موارد انعکاس و تکرار مقررات معاهدات بید

های مربو  نونس کمیسیون، بر دولتاند لحاظ اند قواعد و مقررات جدای از قالب شکلی پیش
 (.01:0107دورند )ندائی امناب، ال ام

رغاد برخای   توان گفت اند است که در حال حاضر، بهنظر به مطالب مذکور دنچه در کل می
مبنی بار   2الملل عامردندی در خصوص وجود حقوق بیدالمللی تدر نظام حقوق بید 0هامخالفت

نشده وجاود نادارد.   های ممنوعها به پیشگیری ضرر و زنان فرامرزی ناشی از فعالیتتعهد دولت
هانی کرده ها را مل م به پیشگیری نا کاهش ضرر و زنان ناشی از چنید فعالیتاند قاعده، دولت

بر مبنای اناد قاعاده ساعی کارده اسات قواعاد و       الملل نونس کمیسیون حقوق بیداست. پیش
 هانی تدوند کند.مقررات عامی را در زمینۀ چگونگی پیشگیری چنید ضرر و زنان

                                                           
مال ها به پیشگیری ضرر و زنان ناشی از اع. حقوقدانان معتقد به عرفی نبودن نا قراردادی بودن تعهد دولت 0

المللی قضانی که چنید تعهد را حقوق نا انجام فعالیت قانونی، در توجیه نظر خود به تحلیل درای محاکد بید
نظر اند حقوقدانان مبنای حکد داوری در دعوای ترنل اسملتر، که برای اولید اند. به اند، پرداختهناددور شده

بید دولت کانادا و انا ت متحد  دمرنکا بود. در اند قضیه مابار چنید تعهدی را اعالم کرد، قرارداد دوجانبه فی
هرگ  اند مسئله که رفتار کانادا اصول و قواعد عرفی را نقض نموده است، مطرح نشد. همید طور در قضیۀ 

ها در پیشگیری از ضرر و زنان الطرفید مسئولیت دولتدرناچۀ  نو، محکمۀ داوری براساس نک قرارداد مرضی
 . 10ا  01: 0101رد. ر.ک: موسوی، را اعالم ک

های ها در پیشگیری ضرر و زنان ناشی از فعالیت. حقوقدانان معتقد به عرفی بودن اصل مسئولیت دولت 2
هنگام انجام های انگلیس و انا ت متحده بهنشده در اند زمینه به اقدامات احتیاطی نکجانبۀ دولتممنوع
ای را های هستهالملل دزمانش)در دن موقع هنوز حقوق بید 0701 و 0711ای در دهۀ های هستهدزمانش

اند. اننکه دنها بدون هیچ الملل تلقی کردهعرف بید  opinio  Jurisممنوع نکرده بود(، اشاره کرده و دن را 
های تعهد قراردادی خود را مل م به اتخا  تدابیری جهت پیشگیری نا کاهش ضرر و زنان ناشی از دزمانش

 Barron,op.cit.,p.653ای خود کردند، د لت بر عرفی بودن اصل پیشگیری دارد. ر.ک: تههس
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الملل بخش دوم طرح نادشاده را  ، کمیسیون حقوق بید2110شانان  کر است که در ژوئد 
 0«دمیا  طرهنونس اصول تخصیص زنان در خسارت فرامرزی ناشی از اعمال مخاا پیش»با عنوان 

الملل را باند دخرند وضعیت کمیسیون حقوق بید 2110نونس مواد به اتمام رسانید. طرح پیش
راجع به پیشگیری و کاهش ضرر و زنان ناشی از اعماال حقاوق ناا انجاام      2الملل عامحقوق بید

 نشده تلقی کرد.های ممنوعفعالیت
 

 شده در طرح مواد کمیسیون  بینیتعهدات و اصول پیش
شک مرکا   شود، اما بینشده محدود به موضوع محیط زنست نمیموضوع مسئولیت اعمال منع 

ثقل دن در اند زمینه است. تجربه نشان داده است که خسارت وارده به محایط زنسات پاس از    
رود، دنگر ای از حیوانات از بید میکه گونهوقوع دنگر به شکل سابق قابل بازگشت نیست. زمانی

هاا بگاذرد تاا دوبااره قابال      بانست دههشده باشد، میدن را زنده کرد، خاکی که دلوده توان نمی
 بازگشت گردد. بنابراند هدف اولیه باند پیشگیری از بروز خسارت باشد.

تواند چنان ابعاد وسیعی پیدا کند که جبران همچنید دلودگی ناشی از نک فاجعۀ عظید می
د سازد. برای مثال پس از حادثۀ چرنوبیل عضو شوروی خسارت از حی  فنی و مالی را غیرممک

جاای  الملل بیاان داشات کاه کشاورهای همساانۀ اناد کشاور باه        سابق  کمیسیون حقوق بید
نظر کارشناسان کمیسایون براندتلناد   بانست به اند کشور کمک کنند. به درخواست غرامت می

صول کلی مصوب اناد گاروه تحات    ا 01های مورد بح  ما در اصل قانونی نیستند. ماد  فعالیت
در خصوص منابع طبیعی و محیط « محیطی فرامرزیپیشگیری و کاهش مداخلۀ زنست»عنوان 

 ((Barboza,1994:360دارد: زنست بیان می
، هار گوناه   02و  00شاده در ماواد   بانست بدون لطمه زدن باه اصاول تعیاید   ها میدولت»

دسیب جدی انجاد کند، پیشگیری ناا کااهش    محیطی فرامرزی نا خطر دن را کهمداخلۀ زنست
 «دهند.

خطر دسیب جدی مدنظر اند گروه دقیقاً معادل فعالیت خطرنااک اسات کاه در مسائولیت     
نشده توسط کمیسیون طرح شده است. در بخش دنگری از اصول مصوب اناد گاروه   اعمال منع
بانست کنند مید میهانی که خطر انجاد خسارت جدی را تشدنکه فعالیتدرحالی»دمده است: 

                                                           
0. Draft  principles  on the  Allocation  of  loss in the  case  of  Transboundary Harm  Arising  

out  of  Hazardous  Activities. 
2. General International law. 

شود که مورد پذنرش تعداد ساز( اطالق میالملل عام به قواعد ناشی از معاهدات چندجانبه )قانونعبارت حقوق بید
ها واقع شده است. اند قواعد اغلب به کل مناطق جهان مربو  شده و ماهیت دنها اساساً ای از دولتگسترده
 .redsoe  & Boleslaw  A , 1981:P.13است. ر.ک:  (universal)جهانی 
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هاای خطرنااک، غیرقاانونی    در اصل پیشگیری نا کاهش داده شوند، در خصوص برخای فعالیات  
دمی  و پیشگیرانه بارای جلاوگیری از   رود که تمامی اقدامات احتیا بودن عمل زمانی از بید می

ده از بید دمدستتحقق نافتد خطر صورت پذنرد و سود ناشی از فعالیت بسیار بیشتر از سود به
شاود اناد   که مالحظه مای گونه(. همان(Ibid:361« بردن خطر دن با پانان دادن به فعالیت باشد

کند: دزمون تعادل مناافع انجادشاده توساط فعالیات و مناافع      بند نک شر  دنگر نی  اضافه می
 بانست به نفع ادامۀ فعالیت باشد.جلوگیری از خطر با پانان دادن به فعالیت می

های خاص فعالیات ماورد نظار انتخااب شاود.      بانست براساس ونژگیپیشگیری میشک بی
های مربو  به انرژی اتمی با اقادامات  زم بارای   اقدامات مدنظر برای پیشگیری از خطر فعالیت

هاای ساطحی نکساان نیسات. در نتیجاه در تعیاید رژناد مسائولیت         جلوگیری از دلودگی دب
های مختلف ممکد است انجاد شود، تحت نک نظام حل ینهتوان مشکالت فنی را که در زمنمی
هاای  (. در ادامه شرو  پیشگیرانه که طبق برخی کنوانسایون (Vinuales&Dupuy,2015:7کرد 
 بانست از دنها تبعیت کند، دمده است.المللی، دولت مبدأ میبید

 

 تعهد به پیشگیری 
دمیا   شاأ انجاام اعماال مخااطره    الملال، دولات من  کمیسیون حقوق بید 2110نونس مواد پیش

منظاور پیشاگیری از   متضمد ضرر زنان فرامرزی را مل م باه اتخاا  تماام اقادامات مقتضای باه      
اند تعهاد در واقاع بیاانگر هماان قاعاد        0خسارت فرامرزی مهد نا کاهش خطر دن کرده است.

هاا  بید دولت در حقوق داخلی انران است که قابلیت اعمال دن در روابط 2قدنمی اسالمی  ضرر
المللای  اعاالم شاد و پاس از دن در مقاررات اساناد باید       1نخستید بار در دعوای کارخانۀ  وب

 ( درج شد.0772( و رنو)0792های استکهلد )مختلفی از جمله اعالمیه
نونس مذکور دو نوع تعهد مج ا را بار  نونس پیداست، پیشطورکه از مقررات اند پیشهمان

ار داده است: اول، تعهد به پیشگیری ضرر و زنان فرامرزی و دوم، تعهد های منشأ قرعهد  دولت
هانی. باند توجه داشت که اولونت در اننجا باا تعهاد اول   به کاهش خطر بروز چنید ضرر و زنان

است و اگر دولت نتواند تعهد خود به پیشگیری از ضرر و زنان را انفا کند، در دن صاورت ملا م   
هاای منشاأ باه انجاام     تعهد دولت 9روز اند ضرر و زنان اقدام کند.است در جهت کاهش خطر ب

دمیا  موجاود   تمام اقدامات  زم جهت پیشگیری ضرر نا کااهش خطار دن باه اعماال مخااطره     

                                                           
1. Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities, Adopted by International 

law commission at its fifty-third session(2001),Article 3. 
2. Sic utere Tuo ut Alienum Non Laedas.Black’s law dictionary,10th edition,(2014),p.1380 
3. Trail smelter 
4. Commentaries to the Draft Articles on prevention of Transboundary Harm from Hazardous 

Activities,p.390. 
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منظور پیشگیری زنان از اعمال دتی که شود و اند تعهد به اتخا  اقدامات مقتضی بهمحدود نمی
 0کند.می متضمد چنید خطری هستند نی  تسری پیدا

 

 المللاهمیت پیشگیری در حقوق بین
اهمیت خاصی است که به مسائلۀ پیشاگیری داده شاده     2نونسمسئلۀ شانان  کر در اند پیش
های مرزگذر مهمی را های خطرناکی است که ممکد است زناناست؛ پیشگیری در مورد فعالیت

شاود.  ها محساوب مای  لتنونس وظیفه و تکلیف عمومی دوسبب شوند. پیشگیری در اند پیش
المللای شااهد   نونس اهمیت پیشگیری است که قبالً در کمتر سند بیدنکتۀ خاص در اند پیش

اند. در اننجا پیشگیری نک مفهوم مهد موضوعی قائل شدن چنید اهمیتی برای پیشگیری بوده
هاای  حدی اهمیت دارد که تعهد به ترمید درمان و جبران خساارت نیا  زنرمجموعاه   است و به

پیشگیری  کر شده است. در واقع پیشگیری در اننجا ناک نظاام ترجیحای نسابت باه جباران       
دناده را بکاهاد. پرداخات    تواند تمام د م زنانخسارت است، چراکه همواره جبران خسارت نمی

رسد جبران خسارت نباشد، البته چار  دنگاری هاد   نظر میمبلغی پول در مقابل جان انسان، به
ای را در رنشاه خشاکاند )لساانی،    تاوان وجاود ساانحه   اما با پیشگیری مناسب می وجود ندارد،

 (.09-00پیشید:
 

 اشکال پیشگیری ضرر و زیان فرامرزی
هاای  کمیسیون، چگونگی پیشگیری ضرر و زنان فرامارزی ناشای از فعالیات    2110نونس پیش

تی را باه شارح  نال مقارر     ها و ترتیباخطرناک را مورد توجه قرار داده و برای اند منظور روش
شااود، در کاارده اساات. هرچنااد ممکااد اساات روناادی متفاااوت از دنچااه در  ناال دورده ماای   

طورکاه  کار شاد، مبناای تحقیاق در زمیناۀ       های دنگر اشاره شده باشد، ولی همانکنوانسیون
 الملل است.کمیسیون حقوق بید 2110پیشگیری طرح 

 

 3اعطای مجوز
های خطرناک نظارت بار انجاام دن   زنان فرامرزی ناشی از فعالیتنکی از لوازم پیشگیری ضرر و 

ها از همان ابتداست. دولت منشأ باند انجام چنید فعالیتی را منو  به اجاز  قبلای خاود   فعالیت
 در اند خصوص اشعار داشته است: 2110نونس طرح پیش 0از ماد   0کند. بند 

                                                           
1. Ibid.,p.391. 

2. Commentaries to the draft articles on prevention of transboundary harm from  hazardous 

activities. 

3. Authorization. 



 5931 تابستان، 2، شمارۀ 64فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    226

 های  نل را ال امی سازد:ه فعالیتدولت منشأ فعالیت باند اجازه قبلی خود نسبت ب»
 های تحت کنترل و صالحیت؛هر نوع فعالیت متضمد خطر فرامرزی در سرزمید نا مکان .0
 هر نوع تغییر عمده در اند فعالیت؛ .2
هر نوع طرحی که هادف دن تغییار ناک فعالیات باه فعالیات متضامد خطار فرامارزی          . 1
 «باشد.می

انی که در حال انجام است نی  اعماال شاود. هماید طاور     هاند اجازه باند نسبت به فعالیت
های اجازه داده شده  زم است و در صاورت قصاور در انجاام شارانط     امکان بازنگری در فعالیت

 اجازه، دولت صادرکنند  جواز حق لغو جواز چنید فعالیتی را خواهد داشت.
هاا  اک فقاط حاق دولات   های خطرنا که پیداست، ل وم اجاز  قبلی در انجام فعالیتطوریبه

ای موجب نظارت و اشراف بر انجام شود. صدور چنید اجازهنیست و تکلیف دنها نی  محسوب می
شود. تغییر و تحو ت چناید  ها میها در قلمرو تحت حاکمیت، صالحیت و کنترل دولتفعالیت
دنهاا بار انجاام    ها صورت گیرد تا شرانط برای نظاارت کامال   هانی نی  باند با اجاز  دولتفعالیت
المللای  شااند نظار باه چناید تکلیفای باود کاه دناوان باید          0های خطرناک فراهد دند.فعالیت

دادگستری در قضیۀ کانال کورفو اعالم کرد که فر  بر اند است که هار دولتای از رونادادهای    
ر ای باناد مبتنای با   کسب چنید اجازه 2گوشه و کنار سرزمید خود دگاه است نا باند دگاه باشد.

وناژه ارزناابی   ارزنابی رنسک ناشای از فعالیات پرخطار و احتماال ورود صادمات فرامارزی، باه       
محیطی باشد. اند امر مبید دن است که کشور منشأ پیش از تصمید به اعطای پیامدهای زنست

گرفتاه در خصاوص خطار صادمات     های پرخطر باند از ارزناابی صاورت  مجوز به عامالن فعالیت
(. اناد ارزناابی،   (Gillespie,2007:157-158ن فعالیت اطمینان حاصال کناد   فرامرزی ناشی از د

سازد تا در خصوص وسعت و ماهیت خطری که دن فعالیت در باردارد،  کشور مربوطه را قادر می
 ای را که باند اتخا  شود، تعیید کند.دگاه شود و در نتیجه نوع اقدامات بازدارنده

 

  3ارزیابی خطر
های خطرنااک، باناد اطمیناان حاصال     قبل از اعطای اجازه به انجام فعالیت دولت منشأ فعالیت،

دورده اسات  عمال کند که ارزناابی کاافی بارای تعیاید حادود و ماهیات خطار دن فعالیات باه         
Craik,2008:3)) مانند تقوند و ارزنابی دثار احتمالی دن فعالیت بر اشخاص نا اموال و همچنید ،

گرفتاه در خصاوص خطرهاای ناشای از     هاای صاورت  ارزناابی  هاا و از محیط زنست سانر دولت

                                                           
1. Commentaries to Draft Articles on Prevention of Harm from Hazardous Activities, pp.399-

400. 
2. ICJ Reports 1949,p. 44. 
3. Assessment of Risk. 
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 2110ناونس  طارح پایش   9های موجب ضارر فرامارزی اطمیناان حاصال کناد. مااد        فعالیت
هار ناوع تصامید در خصاوص     »الملل در اند خصوص اشعار داشته است: کمیسیون حقوق بید

ضارر فرامارزی احتماالی     ونژه، بار ارزناابی  اجازه به نک فعالیت در چارچوب مواد حاضر باند، به
اشخاص خصوصای  «. محیطی دن، مبتنی باشدناشی از دن فعالیت، از جمله ارزنابی اثرات زنست

نا دولتی که قصد انجام نک فعالیت متضمد خطر را دارناد، باناد خطرهاای احتماالی ناشای از      
مرباو  باه    های خود را ارزنابی کرده و هنگام درخواست برای اجاز  دن فعالیت، مادارک فعالیت

ها پس از دنکه اطمینان حاصل کردناد کاه ارزناابی ماورد     دن را به دولت منشأ ارائه کنند. دولت
هاا اناد امکاان را بارای     نظر صورت گرفته است، به صدور جواز اقدام خواهند کرد. اند ارزناابی 

زم در دن دولت فراهد خواهد دورد تا از حدود و ماهیت خطر مطلع شوند و اقدامات پیشگیرانۀ  
المللای لا وم ارزناابی خطرهاای احتماالی ناشای از       برخای از اساناد باید    0مورد را اتخا  کنند.

دادگااه داوری در   2اناد. های خطرناک را در مقررات خود ماورد توجاه و تأنیاد قارار داده    فعالیت
ا های متضامد خطرها  قضیۀ کارخانۀ  وب بر اهمیت ارزنابی پیامدهای احتمالی ناشی از فعالیت

  1تأکید کرد.
 

  4اعالم و اطالع

محیطای از اصاول   رسانی، همکاری و مشورت و کمک در مواقع اضطراری زنسات تعهد به اطالع
الملل محیط زنست است. براساس اند اصل اگر ارزنابی )خطر( بر خطر باروز  اساسی حقوق بید

موقاع باه   گرفته را باه ضرر فرامرزی د لت کند، دولت منشأ مل م است اند خطر و ارزنابی انجام
های احتما ً متأثرشونده از خطر، اطالع دهاد و اطالعاات فنای و ساانر اطالعاات      دولت نا دولت
ها، ارسال کند. در اند حالت دولت منشأ نباند ظرف شش موقع به دن دولت نا دولتمرتبط را به

ور جواز نسبت به فعالیات  ها، اقدام به صدماه و تا زمان درنافت پاسخ از جانب دن دولت نا دولت
ها بر خطار  ها در مواردی است که ارزنابیطورکه پیداست اند تعهد دولتهمان 1مورد نظر کند.

بروز ضرر و زنان فرامرزی د لت کند وا  در مواردی که چنید خطری وجود نادارد، اناد تعهاد    

                                                           
1. Commentaries to Draft Articles on Prevention of Harm from Hazardous Activities, p.402. 

عنوان نک اب ار ملی، باند محیطی، بهارزنابی تأثیر زنست»است: رنو در اند خصوص اشعار داشته  0772. اعالمیۀ 2
ای بر محیط زنست داشته و منو  بر تصمید های  پیشنهادی که احتما ً تأثیر قابل مالحظهنسبت به فعالیت

 کنوانسیون کونت راجع به محیط 00غیر از اعالمیۀ رنو، ماد  (. به09اصل «)مقام ملی صالح باشند انجام شود.
جده نی  بر 0770کنوانسیون حقوق درناها و همید طور کنوانسیون  210و  211زنست خلیج فارس؛ مواد 
 اند.ها  تأکید کردهمحیطی فعالیتل وم ارزنابی اثرات زنست

3. Commentaries to Draft Articles on Prevention of Harm from Hazardous Activities, p.402. 

4. Notification and Information. 
5. Draft Articles on Prevention of Harm from Hazardous Activities, Article 8. 
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  0منتفی است.
هاا باه مطلاع    کورفو تعهد دولات  المللی دادگستری، در رأی خود، در قضیۀ کانالدنوان بید

ها از وجود خطر در سرزمید خود را ناددور شده و مباانی چناید تعهادی را    ساختد دنگر دولت
همچنید در قضیۀ درناچۀ  نو نیا  اناد اصال ماورد      1اعالم کرد.« 2مالحظات بنیادند انسانی»

عنوان نکای  احتمالی بهرسانی خطرهای استناد قرار گرفت و دنوان داوری به اصل تعهد به اطالع
 (.(Francioni,1991:203-235اشاره کرد « حسد همجواری»از مصادنق اصل 

 9اناد. المللی مختلفی اناد تعهاد را در مقاررات خاود تأنیاد کارده      در حال حاضر اسناد بید
ها مبنای  سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی در اسناد و مکاتبات خود بارها به وجود تعهد دولت

شاده و  ع خطر احتمالی ناشی از نک فعالیت اشاره کرده و دن را نکای از اصاول شاناخته   بر اطال
هاای  نحو  اطاالع خطرهاا و ضاررهای احتماالی باه دولات       1المللی تلقی کرده است.مسلد بید

دهناده گذاشاته شاده اسات. اناد اطاالع       هاای اطاالع  احتما ً متأثرشونده به اختیار خود دولت
صاالح و  المللای  ی بات دنپلماتیک مستقید نا از کانال نک سازمان باید تواند از طرنق مکاتمی
 دولاات منشااأ ملاا م اساات اطالعااات فناای  باار انااد اطااالع،عااالوه 0ارتبااا  صااورت گیاارد. ی

ارائه کند. های متأثرشونده وده است، به دولتو دنگر اطالعاتی را که مبنای ارزنابی از دن خطر ب
ها را از اند حاق برخاوردار   خود، در مقابل اند تعهد، دولت 00در ماد   2110نونس طرح پیش

 ساخته است که در چنید مواردی اطالعات  زم را از دولت منشأ فعالیت درخواست کند.

                                                           
1. Commentaries to Draft Articles on Prevention of Harm from Hazardous Activities, p.406. 
2. Elementary Consideration of Humanity. 
3. ICJ Reports ,1949,p.22. 

  جمله مي توان به اسناد ذيل اشاره كرد:. از  4

- Convention on Environmental Impact Assessment  in a Transboundary Context(1991), 
Article 3. 
- Convention on Transboundary Effects of Industrial Accidents, Articles 3,10. 

ها باند قبالً و با فاصله زمانی دولت»ی  اشعار داشته است: اعالمیۀ رنو راجع به محیط زنست و توسعه ن 07اصل 
هانی هانی را که در معر  خطر هستند مطلع نموده و کلیۀ اطالعات ضروری در خصوص فعالیتکافی دولت

ها قرار دهند و توانند دارای دثار فرامرزی منفی جدی بر محیط زنست باشد را در اختیار اند دولتکه می
 «ها مشورت کنند.حسد نیت کامل با دن سرعت و بابه

شود که محیط وقتی دولتی از مواردی دگاه می»دارد: حقوق درناها اعالم می 0702کنوانسیون  070همچنید ماد  
الوقوع خسارت دندن است و نا به دن خسارت وارد شده است بالفاصله زنست درنانی در معر  خطر قرنب
های دهد که چنید خسارتی به دنها لطمه ب ند، همچنید به سازمانل میموضوع را به سانر دولی که احتما

 «.صالح اطالع خواهد دادالمللی  یبید
5. OECD, OECD and the Environment, Paris.1986, p.142, Cited in: Commentaries to Draft 

Articles on Prevention of Harm from Hazardous Activities,p.152. 
6. Commentaries to Draft Articles on Prevention of Harm from Hazardous Activities, p.408. 
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دادگاه داوری وجاود چناید حقای را     0انگلستان( -در قضیۀ کارخانۀ اکسید ترکیبی )انرلند
نونس، اگر دولتی با در اختیار داشاتد د نال معقاولی    طرح پیش 00تأنید کرد. به موجب ماد  

رن ی برای فعالیتی نا انجام فعالیتی در کشور منشأ ممکد اسات متضامد   معتقد باشد که برنامه
تواند از دولت منشأ بخواهد کاه اطالعاات   خطر ضرر فرامرزی شانان مالحظه برای دن باشد، می

نها دارد( راجع به دن فعالیت را برای دن فاراهد دورد. در اناد   )همان اطالعاتی که تعهد به ارائۀ د
صورت اگر دولت منشأ معتقد باشد که چنید تعهدی ندارد، موضوع را توأم باا اساناد و مادارک    

کننده خواهد رساند. اگر دولت اخیر قانع مربو  در مدت زمان معقول به اطالع دولت درخواست
صاله وارد مشاورت خواهناد شاد. در جرناان مشاورت، در       نشود، به درخواست دن، طرفید بالفا

صورت درخواست دولت احتما ً متأثر، دولت منشأ، تدابیر ممکد و معقولی بارای کااهش خطار    
کاار  ناشی از دن فعالیت، و در صورت اقتضای تعلیق فعالیت مورد نظر، برای مدت معقاول را باه  

 2خواهد بست.

 
 های احتمالی به عمومتبادل اطالعات و اعالم خطرها و زیان

 هااای منشااأ وادل اطالعااات بااید دولااتطرنقااۀ دنگاار پیشااگیری ضاارر و زنااان فراماارزی تباا 
 تضاامد ضاارر و همااید طااور اطااالع وضااعیتهااای ماحتمااا ً متأثرشااونده در زمینااۀ فعالیاات

در خصوص  2110نونس مواد طرح پیش 02ها به عموم است. در همید زمینه ماد  اند فعالیت
هاای متضامد ضارر    های منشأ و احتما ً متأثرشونده پیرامون فعالیتعات بید دولتتبادل اطال

 اشعار داشته است:
موقع تمام اطالعات موجود را که به پیشگیری های مربو  بهدر جرنان انجام فعالیت، دولت»

له شود را با نکدنگر مبادضرر فرامرزی قابل مالحظه از اند فعالیت نا کاهش خطر دن مربو  می
دانناد، حتای   های مرباو ، دن را  زم مای  که دولتخواهند کرد. چنید تبادل اطالعاتی تا زمانی
در  2110نونس ماواد  طرح پیش 01همچنید ماد  «. پس از خاتمۀ فعالیت، ادامه خواهد داشت

 های احتمالی به عموم بیان داشته است:خصوص اعالم خطرها و زنان
ناونس را  ی، باند هر نوع فعالیات در چاارچوب اناد پایش    های مربو ، از طرق مقتضدولت»

                                                           
 Mixed Oxide  ای کننده به دعوای انرلند علیه انگلستان راجع به تأسیسات هسته. محکمۀ داوری رسیدگی 0

Plant0های خود به موجب بند اند استد ل انگلستان را که تکلیف اند دولت به ارائۀ اطالعات از فعالیت 
)کنوانسیون حمانت از محیط زنست درنانی شمال شرق اقیانوس اطلس( حق  OSPARکنوانسیون  7ماد  

کند، رد کرد و حق انرلند به تقاضای اطالعات را مستقیمی برای انرلند مبنی بر تقاضای اطالعات مربوطه نمی
 .Churchil & Scott,2004:670تأنید کرد. ر.ک:

2. Commentaries to Draft Articles on prevention of Harm from Hazardous Activities,pp.418-
430. 
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تواناد در  ربط راجع به دن فعالیات، خطار و ضارر موجاود در دن، کاه مای      همراه با اطالعات  ی
 0«.کننده باشد، در اختیار دنها قرار دهندهای عموم مؤثر نا تعییددندگاه

احتمالی اسات و در اننجاا   تعهد به تبادل اطالعات پس از دغاز فعالیت متضمد ضرر و زنان 
اند. تبادل اطالعات هر دو دولت منشأ فعالیت و دولت احتما ً متأثر مل م به تبادل اطالعات شده

دهند  ماهیت مستمر تعهد به پیشگیری از ضرر و زناان اسات. بادند    پس از دغاز فعالیت، نشان
واز به فعالیات و انجاام دن   پس از اعطای ج 2های  زمها به اعمال مراقبتمفهوم که تعهد دولت

که امکان باروز ضارر از دن فعالیات وجاود دارد،     کند. اند تعهد تا زمانیفعالیت خاتمه پیدا نمی
ای، تعهاد باه پیشاگیری پاس از     هاای هساته  ها مانند فعالیتباقی است. حتی در برخی فعالیت

ای کاه  ن نیروگااه هساته  کند. برای مثال خطر ضرر و زناخاتمۀ دن فعالیت نی  استمرار پیدا می
تواند همچنان وجود داشاته باشاد و تاا    شده، میدوری طور کامل تعطیل و تجهی ات دن جمعبه

  1که اند وضعیت باقی است، ضرورت تبادل اطالعات مربو  نی  استمرار خواهد داشت.زمانی
ردن اطالعاات  بر تعهد به تبادل اطالعات میان خود، متعهد فراهد دوهای مربو ، عالوهدولت

 های متضمد خطر به عموم نی  هستند.در خصوص فعالیت
شاد   محیطای حاق شاناخته   های متضمد ضرر و زنان زنستامروزه، مطلع شدن از فعالیت 

ها به ارائۀ اطالعات به عموم در راستای فاراهد دوردن شارانط   و تعهد دولت 9شودمردم تلقی می
اند اطالعات  زم در مورد خود های مربو  مل مدولتپذنر است. برای اجرای چنید حقی توجیه

فعالیت و نی  ماهیت و حدود خطر و ضرری را که دن متضمد است، به عموم مردم ارائاه دهناد.   
های غیردولتی( و متخصصاان مساتقل   نفع )سازمانهای  یمنظور از عموم در اننجا افراد، گروه

رائۀ اطالعات به عماوم و هماید طاور تعهاد دولات      ها در تبادل اطالعات، ااست. اما تعهد دولت
هاای احتماا ً   های متضمد خطر ضرر فرامرزی خود باه دولات  منشأ در ارائۀ اطالعات از فعالیت

هااانی در انااد خصااوص وجااود دارد. متأثرشااونده نامحاادود نیساات و اسااتثنائات و محاادودنت
هاا اعطاا کارده    حق را به دولات نونس کمیسیون، با ابتنا به مقررات قراردادی موجود، اند پیش

 09است که در مواردی از اعطای اطالعات به دنگر دولت امتناع ورزند. باه هماید سابب مااد      
 اشعار داشته است: 2110نونس مواد طرح پیش

                                                           
های متضامد  ها  مل م به ارائۀ اطالعات مربو  به فعالیتتوان نافت که در دن دولت. امروزه اسناد متعددی را می 0

 اند.ها را تأنید کردهاند. رونۀ قضانی هد اند تعهد دولتخطر برای محیط زنست به عموم شده

2. Due Diligence 
3. Commentaries to Draft Articles on Prevention of Harm from Hazardous Activities, pp. 420-

422. 
4. Environmental Right to Know,Available 

in:http://www.ombwatch.org/article/archive/97topic ID=2 
 



 223 ...2005محیطی در پرتو طرح پیشگیری از خسارات زیست

ها و اطالعاتی که برای امنیت ملی دولت منشأ و نا بارای حراسات اسارار صانعتی دن     داده»
تواند ارائه نشود، اما دولت منشأ باا حساد   شود، میمربو  میحیاتی است نا به مالکیت معنوی 

قدر ممکد تحت شرانطی همکااری خواهاد   نیت با دولت احتما ً متأثر در مورد ارائۀ اطالعات به
 0«.کرد

 

 آمادگی اضطراری و اطالع وضعیت اضطراری 
داشاتد   اقدام دنگری که در پیشگیری ضرر و زنان فرامارزی ناا کااهش خطار دن ماؤثر اسات،      

های های اضطراری، دولتمنظور پاسخ دادن به وضعیتاست. به 2باش اضطراریهای دمادهبرنامه
هاای اضاطراری هساتند. در اناد خصاوص، دنهاا در       منشأ فعالیت مل م به تهیه و تدارک برنامه

صاالح  المللای  ی هاای باید  صورت ل وم با کشورهای احتما ً متأثرشونده و همید طور سازمان
های اضطراری برای پیشگیری ضرر و زناان  ها به توسعۀ طرحتعهد دولت 1کاری خواهند کرد.هم

المللای  نا کاهش دن رنشۀ قراردادی دارد و در اند زمینه نی  کمیسیون از مقررات معاهدات بید
های منشاأ فعالیات   ها بر عهد  دولتهرچند مسئولیت اصلی توسعۀ اند طرح 9متأثر شده است.

هاای  ها بدون کمک و همکاری دولته است، اما در مواردی امکان توسعۀ اند برنامهگذاشته شد
صالح ممکد نیست و المللی  یهای بیدهای سازماناحتما ً متأثرشونده و همید طور مساعدت

 شود.ناپذنر میدر نتیجه همکاری دولت منشأ با دنها اجتناب
های احتما ً متأثرشاونده  طراری به دولتهای منشأ، اطالع نک وضعیت اضتعهد دنگر دولت

شاود  رسانی سرنع از جانب کشور منشأ ضرر موجب مای اطالع 1ترند وقت ممکد است.در سرنع
کشورهای دنگر در پیشگیری نا به حداقل رسااندن خساارات باه محایط زنسات خودشاان ناا        

                                                           
ها به خود پس از تأکید بر تکلیف دولت 7المللی است که در ماد  ز جمله اسناد بیدا OSPAR. کنوانسیون  0

های احتما ً متأثر از اند محیطی و نی  حق دولتهای متضمد ضرر و زنان زنستارائۀ اطالعات از فعالیت
ا بیان کرده است. ها به ارائۀ اطالعات رها مبنی بر درخواست اطالعات مربو ، استثنائات تکلیف دولتفعالیت

الملل، های عمومی، روابط بیدشده به مسائل محرمانه رسیدگیاند ماده اگر اطالعات درخواست 1براساس بند 
های قضانی و اداری، اسرار صنعتی، تجاری، اطالعات شخصی مربو  شود، دفاع ملی، امنیت عمومی، رسیدگی

 توانند ار اعطای دن امتناع ورزند.  ها میدولت
2. Emergency Preparedness. 

 به اند امر اشاره دارد. 2110نونس مواد طرح پیش 00. ماد   1

المللی های بیدکنوانسیون حقوق استفاد  غیر کشتیرانی از دبراه 20ماد   9توان به بند . در اند خصوص می 9
 اشاره کرد که اشعار داشته است:

های اضطراری، با همکاری ای اضطراری را جهت پاسخ و وضعیتههای دبراه مشترک طرحدر صورت ل وم، دولت»
 «صالح، تهیه خواهند کرد.المللی  یهای بیدهای احتما ً متأثر و سازماندنگر دولت

 به اند مطلب توجه کرده است. 2110نونس مواد طرح پیش 09. ماد   1
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ر خاالف تعهاد باه    تار عمال کنناد. با    روند، موفقشمار میمناطقی که خارج از صالحیت دنها به
شود، تعهد به اطاالع  های اضطراری دماده باش، که به قبل از وقوع حادثه مربو  میداشتد طرح

دناد. در اساناد   وجاود مای  وضعیت اضطراری، تعهدی است که پس از بروز وضعیت اضطراری به
کاه  رساانی در شارانط اضاطراری و ماواقعی     المللی به تعهد کشورها در مورد اطاالع متعدد بید

اند که احتما ً تأثیرات فرامرزی خواهند داشت، اشاره شده اسات  کشورها در حال انجام فعالیتی
Louka,2006:123) )( و 01تاوان باه کنوانسایون باازل )مااد       ترند اناد اساناد مای   که از مهد

( اشااره کارد. در اناد زمیناه، کمیسایون از مقاررات اساناد        09کنوانسیون تنوع زنستی )ماد  
المللای قبلای را مانعکس    نونس اساساً مقاررات باید  ا جرا متأثر شده و در پیشمللی  زمالبید

 کرده است.
 

 ها در پیشگیری از خسارت فرامرزیماهیت تعهد دولت
المللای ناشای از   ونژه در عرصاۀ مسائولیت باید   های اخیر بهنکی از تحو ت مثبتی که در سال

المللی به اقدامات پیشگیرانه است. اند جامعۀ بید محیطی واقع شده است، توجهخسارات زنست
شود که موجاب زناان شاده    امر با نگرش سنتی که براساس دن مسئولیت به دولتی منتسب می

المللای  های اخیر وضع مقررات در زمینۀ محیط زنست بیدباشد، مغانر است. برای مثال در سال
جدندی در بسایاری از ترتیباات در ساطح     صورتی چشمگیر اف انش نافته و رونکرد بازدارند به

 (.01:0109ای منعکس شده است )رئیسی، المللی و منطقهبید
هاسات؛ حاال اناد ساؤال پایش      وظیفۀ اصلی پیشگیری از خسارات فرامرزی بر عهد  دولت

ها در هر شرانطی مل م ها به پیشگیری، تعهدی قطعی است؟ دنا دولتدند که اند تعهد دولتمی
های ناشی از اعمال حقوق خود هستند و اگر به هر دلیلی نتوانناد ماانع باروز    ی زنانبه پیشگیر

 اند؟زنان شوند، تعهد خود را نقض کرده
المللای در  طرح اند سؤال اهمیت اساسی دارد، زنرا تعیید نوع نا ماهیات ناک تعهاد باید     

کنناده  ند  تعیاید کنالمللی دولت نقضتبع دن طرح مسئولیت بیدتشخیص نقض اند تعهد و به
الملل عام تعهد مطلق به پیشگیری زنان ناشی از اعماال  است. در پاسخ باند گفت که حقوق بید

ها به پیشاگیری از زناان   نشده را نپذنرفته است؛ در واقع تعهد دولتحق نا انجام فعالیت ممنوع
عبارتی  زم نا به هاینا مراقبت 0فرامرزی نا کاهش خطر دن، تعهد از نوع اعمال مراقبت مقتضی

                                                           
1. Ibid. 

«Due Diligence » یله عبارت است از: تالشی که از جانب نک شخص نا تعهد به وس« انجام تالش مقتضی»نا
شود. قصور در محتا  معمولی نا نک طرف معقول جهت پیشگیری از ضرر به طرف دنگر نا خود انجام می

 تلقی خواهد شد. ر.ک: (Negligence)احتیاطی انجام اند تالش تقصیر نا بی

Due Diligence, Available in: http://www.wisegeek.com/what-is-due-diligence.htm. 

http://www.wisegeek.com/what-is-due-diligence.htm
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ها تا حد توان و امکانات خود مل م به پیشگیری هستند و اناد  وسیله است؛ نعنی دولت تعهد به
ناونس  با خود دولت منشأ است که تشخیص دهد که دنا تعهدات خاود براسااس مقاررات پایش    

ا باه پیشاگیری   همورد بح  را انفا کرده نا نکرده است. در ارزنابی انفا نا عدم انفای تعهد دولت
کاررفته در دن فعالیت مادنظر  باند عواملی مانند وسعت امکانات، مکان و سانر شرانط و موارد به

قرار گیرد. دنچه ممکد است در نک مقطع زمانی معیار اعمال مراقبت  زم تلقی شود، در مقطع 
طور کلای و  ا بهه(. بنابراند دولت027و  029: 0107چنید تلقی نشود )رضانی، زمانی دنگر اند

باردماده تلقای   طور قهری مسئول خساارات باه  بدون لحاظ تمام عوامل دخیل در هر وضعیت، به
 شوند.نمی

طور مطلاق متعهاد را از   تواند بهوجه نمیهیچبا وجود اند، وضعیت امکانات و توان متعهد به
صاراحت  رناو باه   0772اعالمیاۀ   00استکهلد و  0792اعالمیۀ  21تعهد خود معاف سازد. اصل 

ها در انفای تعهدات خاود در زمیناۀ پیشاگیری از زناان     ضرورت توجه به توان و امکانات دولت
 اند.  نشده را مورد تأکید قرار دادههای منعناشی از فعالیت

 زناان تکلیاف پیشاگیری از انجااد    »کناد:  رناو بیاان مای    0772اعالمیاۀ   2همچنید اصل 
 هاا را ملاا م نمانااد کلیاۀ اقاادامات و مراحاال   دولاات اغلاب باادند منظاور مقاارر شااده اسات تااا   

 اناد اتکاا بار    0«.عمال دورناد  را برای جلوگیری از وقوع خسارت و صادمه باه   "عملی و ممکد"
 تواناد هاا باه پیشاگیری از زناان نمای     معیار عملی و ممکد حاکی از اند است که تکلیف دولت

 باارای جلااوگیری از انجااادمتعااارف را هااای معقااول و هااا بانااد تااالشمطلااق باشااد و دولاات
هاا باناد باا حساد     عمل دورند. مفهوم معقول و متعارف هد اند است که تالش دولتخسارت به

برخای از اساناد و معاهادات    .نیت باشد و حداکثر مسااعی دناان را در اناد زمیناه دشاکار کناد.      

                                                                                                                                        
قصور در انجام چی ی که نک انسان معقول )نک شهروند »احتیاطی در اند مفهوم عبارت است از: تقصیر نا بی

 ر.ک:.« دهددهد نا انجام چی ی که نک شخص معمولی انجام نمیمعمولی مسئول( انجام می
Oxford Conscise Dictionary of Law, Second Edition,1990, p.27. 

وجو کرد. به موجب اند های حقوقی ملی را باند در نظرنۀ تقصیر جستدر نظام« Due Diligence»منشأ مفهوم 
دن  نظرنه شخص در صورتی مقصر شناخته خواهد شد که عملی را که در توان او بوده و انجام دن عرفاً از

 .911: 0109رفته است، انجام نداده باشد. ر.ک: بادننی، انتظار می

را در مقررات خود مورد « اعمال مراقبت مقتضی»نا « Due Diligence»قوانید ملی کشورهای مختلف مفهوم 
ان اند. قانون مدنی جمهوری اسالمی انرعنوان معیاری برای احراز تقصیر اشخاص پذنرفتهتوجه قرار داده و به

 عنوان معیار احراز تقصیر پذنرفته است:نی  اند مفهوم را معادل با تعدی و تفرنط تلقی کرده و به
 «.تعدی تجاوز نمودن از حدود ا ن نا متعارف است نسبت به مال نا حق دنگری: »710ماد  
 «.یر،  زم استتفرنط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد نا متعارف برای حفظ مال غ: »712ماد  
  «.تقصیر اعد است از تفرنط و تعدی: »711ماد  

 .191-190: 0171ر.ک: کاتوزنان، 
1. Rio Declaration,1992, principle 2. 
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)وفاادار،   اناد وسایله قلماداد کارده    المللی هد تعهد به پیشگیری ضارر و زناان را تعهاد باه    بید
010:0100.) 

ها به پیشاگیری از خساارت فرامارزی، تعهاد از ناوع      توان گفت تعهد دولتبه طور کلی می
هاای معقاول و در   وسیله است و اند متضمد اتخا  تالشهای مقتضی نا تعهد به اعمال مراقبت

 0حد توان و امکان از جانب متعهد است.
 

 نتیجه
کلی به پیشگیری زنان ناشی از اعمال حق ناا انجاام فعالیات     طورها را بهالملل دولتحقوق بید

هاا را ملا م   الملل عاام دولات  ممنوع نشده متعهد و مل م کرده است. در اند خصوص حقوق بید
نحوی اعمال کنند که موجب زناان دنگاران نشاوند و چگاونگی     کرده است که حقوق خود را به

 ها موکول کرده است. وافقات بعدی دولتها در هر زمینۀ خاص را به تپیشگیری اند زنان
الملل تردندی در خصوص وجاود  ها در نظام حقوق بیدرغد برخی مخالفتدر حال حاضر، به

هاای  ها به پیشگیری ضرر و زنان فرامرزی ناشی از فعالیتقاعد  عام عرفی مبتنی بر تعهد دولت
یری نا کاهش ضارر و زناان ناشای از    ها را مل م به پیشگنشده وجود ندارد. اند قاعده، دولتمنع

هاا دو وظیفاه   ها در خصاوص اناد فعالیات   عبارت دنگر، دولتهانی کرده است. بهچنید فعالیت
دارند: اول جلوگیری از بروز حادثه و دوم در صورت بروز حادثه وظیفه دارناد صادمات ناشای از    

و جهت مسائولیت باه دولات    دن را به حداقل برسانند و در صورت قصور از انجام وظانف از هر د
الملل بر مبناای اناد قاعاده قواعاد و مقاررات      گردد. کمیسیون حقوق بیدمرتکب فعالیت بازمی

هاانی تادوند کارده اسات. البتاه      عامی را در زمینۀ چگاونگی پیشاگیری چناید ضارر و زناان     
هانی نی  در خصوص پیشگیری از اند خسارات وجاود دارد. از دن جملاه محادودنت    محدودنت

ها در خصوص پیشگیری ضرر و زنان ناشی المللی دولتمربو  به ماهیت و محتوای تعهدات بید
المللای،  دمی  است. بدند توضیح که بارای احاراز نقاض ناک تعهاد باید      های مخاطرهاز فعالیت

ها در المللی دولتمالحظۀ ماهیت و محتوای دن تعهد ضروری است و اساساً ماهیت تعهدات بید
است « های مقتضیمراقبت»نشده، از نوع اعمال های منعر و زنان ناشی از فعالیتپیشگیری ضر

کناد. بار هماید اسااس و     صورت مطلق تضمید نمای گونه تعهدات پیشگیری از زنان را بهو اند
دمیا  از ناوع   هاای مخااطره  دلیل دنکه اسناد مربو  به پیشگیری ضرر و زنان ناشی از فعالیات به

ها در هر شرانطی مل م به جلوگیری و پیشگیری از ورود ضارر و  است، دولت اعمال مراقبت  زم
 ها نیستند.زنان ناشی از اند فعالیت

                                                           
1. Commentaries to the Draft Articles on Prevention  of Transboundary Harm from 

Hazardous Activities, p. 393.  
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الملل به ناک ساند جهاانی    کمیسیون حقوق بید 2110نونس که پیشبا اند همه تا زمانی
یری توان مدعی قواعد و مقررات عاامی در زمیناۀ چگاونگی پیشاگ    ا جرا تبدنل نشده، نمی زم

ناونس و  ا جرا شادن پایش  نشده شد. بنابراند تا زمان  زمهای منعضرر و زنان ناشی از فعالیت
نشاده در هار   هاای مناع  های ناشی از فعالیات اجرای جهانی دن چگونگی پیشگیری ضرر و زنان

 های دو نا چندجانبه خواهد بود.نامهمورد خاص تابع مقررات و موافقت
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