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Abstract 
Turkey by constructing the Ilısu Dam on the Tigris will result in stressful 
environmental consequences between Iraq, Syria, and Iran. The norms and 
principles governing the exploitation of common water resources have pushed the 
governments towards a lawful system that they are adhered to it according to general 
principles of law, Customary international law, and international treaties. Not 
adhering to these principles and violating them will impose international 
responsibility for the governments. Turkey cannot proceed to exploit a project that 
its harmful effects will cause severe damages to the environment of adjacent 
countries. Therefore, the decision to operate the Ilısu Dam that became operational 
in the first half of 2019, according to experts estimations about its extensive 
consequences to adjacent governments, is in contradiction with international 
commitments of Turkey as preventing the transboundary environmental damages, 
violating the Principle of the Unharmful Utilization of Territory and The Principle of 
Equitable and Reasonable Utilization of Shared Water Resources, which nowadays, 
are considered as a rule of Customary international law. In this research, the 
background of Ilısu Dam construction by the Turkish government and its destructive 
environmental effects will be studied using the library and internet resources and 
using international documents. 

 
Keywords 
International Water Law, Modern International Law, Ilisu Dam, Haze Phenomenon, 
Tigris–Euphrates Rivers. 
 

________________________________________________________________ 
1. Professor of International Law, Faculty of law and Political Sciences, Allameh Tabataba'i University, 

Tehran, Iran (Corresponding Author). Email: zamani@atu.ac.ir 
2. Ph.D. Student of International Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i 

University, Tehran, Iran. Email: pouya_1818@yahoo.com 
Rceeived: May 15, 2020 – Acepted: November 9, 2020 
 

 This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons 
Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it with others and Adapt 
the material for any purpose. 

mailto:pouya_1818@yahoo.com


27-1فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ ؟؟، شمارۀ ؟؟، ؟؟ ؟؟:   
DOI: 10.22059/JPLSQ.2020.302576.2430 
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 2، پویا برلیان*1دکتر سید قاسم زمانی

 چکیده
ی را برر مطقۀر    اپرمخاطرهتوسط دولت ترکیه پیامدهای ی از سد ایلیسو برداربهرهپروژۀ ساخت و 

 مشررر،   آبر   مطراب   از یبرردار بهرره  برر  حراک   خاورمیانه تحمیل خواهد کرد. هطجارها و اصرو  
 حۀروق  حۀروق    کلر   اصرو   پایر   دهد که برم  سوق قانونمطد سیسر  یک جهت در راها دولت

 نۀر   و اصرو   این به پایبطد نبودن. طدنیز هسر مرعهد   بدانالمللنیب معاهدات و عرف  المللنیب
ی کطرد  برردار بهرهی اپروژهاز   تواند نمزد. ترکیه  خواهد رق  راها دولت  المللنیب   مسئولیتآنها

رو . ازایرن کطرد  مرا دچار خسارات گسررۀ محیط زیسر   همجواری هانیسرزمآن   انباریزکه آثار 
ی همجوار  در مغایرت برا  هادولته به پیامدهای مخربش نسبت به ی از سد ایلیسو با توجبرداربهره

  است و قیمحستیز  دولت ترکیه مبط  بر جلوگیری از بروز خسارات فرامرزی المللنیبتعهدات 
ی معۀو  و مطصفانه از مطاب  آبر  مشررر،   برداربهرهاز سرزمین و  انباریزۀ اسرفادنۀ  اصو  عدم 

در ایرن تحۀیرب برا    . شروند  مر عرفر  قلمرداد    الملرل نیبر قاعدۀ حۀروق  که امروزه  رود مشمار به
 پیشریط     ضرمن بررسر    المللر نیبر ی و ایطررنر  و اسرفاده از اسطاد اکرابخانهی از مطاب  ریگبهره

چگونگ  تحۀب مسرئولیت      آنقیمحستیزترکیه و آثار مخرب  دولت توسط ایلیسو سد ساخت
محریط   الملرل نیبر    اصرو  حۀروق   المللر نیببه معاهدات و عرف   دولت ترکیه با توجه المللنیب

 آب بررس  خواهد شد.   المللنیبزیست و حۀوق 
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 مقدمه
  را در المللر نیبر ان حدی اذه  بهاوکططدۀ مسیر پیشاروی نییتع  جوهر حیات بشر و مثاببهآب 
ی اخیر مروجه خود ساخره که برخ  تحلیلگران بر این باورند که از جمله عوامل و عطاصر هادهه
مطراب  آب  خواهرد برود.     تیریمرد   بحرران  هرا دولتبر فراگرد رو به رشد تضاد مطاف  میان  مؤثر
نشده  بلکه به چگونگ   ی مل  مروقفمرزها  در داخل آبک ی هابحرانبه  صرفاً ها نگرانامواج 

نیز تسرری یافرره اسرت. مطراب  آبر  مشررر، میران         هادولتمدیریت مطاب  آب  مشرر، میان 
 ( در مۀام میراث مشرر، بشریت  نیازمطد برقرراری نارام حۀروق     طیرزمیز)سقح  و  هادولت

ی بردارهبهرمشرر، مبرط  بر اصو  و چارچوب مطقۀ  و مطصفانه  همراه با نهادی ناظر بر روند 
ی مشرر، آب  باید تراب   هاحوزهی و مدیریت این برداربهرهعبارت دیگر از مطاب  مذکور است. به

 از یبرردار بهرره  حۀروق  کطوانسیون همچون  المللنیبناام حۀوق  مشخص  باشد که در اسطاد 
کمیسریون حۀروق    2008و نیرز طرر     11997 غیرکشرریران   مۀاصد برای  المللنیب یهاآبراه
  مشرر، میران  طیرزمیزی آب  هاسفره  حاک  بر المللنیب)در خصوص رژی  حۀوق  2المللنیب

  اصو  کل  ارائه و بر همکراری و  موردنار( بدان پرداخره شده است. در چارچوب اسطاد هادولت
  معاهردات دو یرا   طر یآفرنۀرش شده است. در عین حرا  توجره بره     دیتأک هادولتتعهد مرۀابل 
ی تخصصر  آن  نهادهاهای سازمان ملل مرحد و ی مشرر، مرزی  اقدامهاونیسیکم  چطدجانبه
بر این ضمن به رسمیت شطاخرن حرب برر توسرعه و حۀروق     خواهد بود. افزون اثرگذارنیز مه  و 
بر مطاب  آب  مشر، خود  اصو  مشخص  نیز کره از حاکمیرت و مسرئولیت     هادولتحاکمیر  

 کور حکمفرماست.مشرر، حکایت دارد  بر مطاب  مذ
ی از سد ایلیسو که توسط دولت ترکیه و در جطروب  برداربهرهاین مۀاله به بررس  پروژه بزرگ 

ی هرا رودخانهشرق  این کشور با اهداف  مانطد افزایش رفاه همگان  و رشد اقرصادی بر روی حوض  
کیه برا توجره بره      دولت ترالمللنیبدجله و فرات  در حا  انجام است  و بررس  تحۀب مسئولیت 

آیرا دولرت ترکیره بره      طکره یای از سد مذکور  اخرصاص دارد. برداربهرهعواقب و مخاطرات ناش  از 
ی هرا سرره یبا  خود در حوزۀ محیط زیست وفادار مانده و با در نار گرفرن تمام  المللنیبتعهدات 

قردام بره   آب ا الملرل نیبر محریط زیسرت و حۀروق     الملرل نیبر موجود در چارچوب اصو  حۀروق  
گمران  شرود. بر   ی از سد ایلیسو کرده یا خیر  پرسش  است که در این مۀاله بررس  مر  برداربهره

به آیطده و آثار پرروژه مردنار خوشربین      شطاسخا،   اکولوژی و شطاسآبی هاحوزهکارشطاسان 
و کطرر     مدیریتدرسربهی خاورمیانه هادولتی که اگر با همکاری و همبسرگ  ادهیپد؛ نیسرطد

 نشود  به بحران  فراگیر در مطقۀ  پرتالط  غرب آسیا تبدیل خواهد شد.

________________________________________________________________ 
1. Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses 1997 
2. Draft articles on the Law of Transboundary Aquifers 2008 
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 ایلیسو سد از یبرداربهره آثار
 و کشت مورد در ژهیوبه آن یهادولت برابر در سخت چالش  آب بحران که خاورمیانه مطقۀ  در
. دارند قرار اراض  آبیاری برای اهمیت نخست درج  در یارودخانه آب  مطاب  است  زده رق  زرع
 مردیریت . بیشررر  امطیرت  سراز طهیزم نیز توسعه و است توسعه اساس  یهامؤلفه از دیترد ب آب

سرر   برر  مخاصرمه  وقروع  که است رسانیده نریجه این به را تحلیلگران برخ  آب   مطاب  ناصحیح
 یهرا دهه یهاتطش است قادر یتا حدود که امری است؛ ریزناپذیگر عمل در مشرر، آب  مطاب 
 جطر   وقوع طانهیبخوش ه  لگرانیتحل مۀابل برخ  در. دهد قرار حاشیه در را نفت سر بر اخیر
یهمکرار  سراز طره یزم را آب و دانطد نم محرمل حاضر عصر درک  دست را آب  یهاتطش سر بر
 مروارد  جملره  از (.208: 1392ی  آبراد انیر م) کططرد  مر  معرف  نیز یامطقۀه و  المللنیب یها

 سطگا  و موریران  و مال  نیل  رود حوض  در مصر و سودان میان همکاری به توان م همکاری 
 کشرریران   مۀررات دربارۀ عراق و ایران  نامموافۀت همچطین. کرد اشاره سطگان رود مدیریت در
)جعفرری  اسرت   توجه شایان شد  امضادر بغداد  1975 دسامبر در که)اروندرود (  العربشط در
 و دجلره  پیوسررن  ه به از که العربشط طو  تمام در توافب  این براساس (.82: 1388ان   ولد
 شرده  شرطاخره  رسرمیت  بره  تجراری  یها کشر برای کشریران  آزادی حب یافره  تشکیل فرات
 جطگر   یهرا  کشرر  و اسرت  آزاد پرچمر   هرر  تحرت  تجاری کشریران  توافب  این طبب. است
 از هریک بطدرهای به توانطد م ساحل  یهادعوت دولت و با خاص شروط طبب دیگر یهادولت
 قابرل  مسریر  ترا  اسرت  شده بیط پیش نیز «هماهطگ  مشرر، دفرر» ایجاد. شوند وارد دولت دو

. آورد عمرل بره  را دریرانوردی  ایمط  تضمین برای الزم هایاقدام و کطد تعیین را آبراه کشریران 
 مساوی تعداد به دولت دو کارشطاسان از دائم  مشرر، فط  کمیسیون مذکور  نامموافۀت طبب

 الونرد گطجان  رودهرای  اطرراف  نواح  نیاز مۀدار تشخیص آن وظایف جمله از و شود م تشکیل
 3 موادآنهاست ) آب از طرفین از هریک سه  نییو تع ایراندر خا،  و دویرج( میمه) چ   زاب

 قردرت  همچطرین  و بیشررر  مطاف  کسب اسرایر در تالش (. البره60و  49: 1374( )ممراز   4و
 برها تطش سقح و شود م مطجر حوزه این در جدی اخرالفات و مطازعات بروز بهها دولت نابرابر
 برر  عراق و سوریه یهادولت میان هایاخرالف از باالست؛ بسیار مشرر، آب  مطاب  مدیریت سر
 دولرت آلرود  خشر   واکطش که فرات ان رودخ سقح کاهش و الثوره سد از سوریه یبرداربهره سر
 رودخانر   از یبرردار بهرره  سرر  برر  عرراق  و ایران هایاخرالف تا( 1975) برانگیخت را عراق وقت
 الجزایرر  توافرب  به مطجر مذاکرات از زد  رق  راها واکطش از گوناگون  سقو  کهاروندرود  مرزی
 . عراق پیشین رژی  سوی از انایر به تحمیل ساله هشت جط  شروع برای یابهانه تا 1975

 یهرا تمدن نخسرین از یک  یریگشکل علتبه تاکطون باسران عهد از فرات و دجله رودهای
اسرت؛   بروده  خاورمیانره  یامطقۀره  یهرا قردرت  توجره  مورد همواره خود  همجوار بشری بزرگ
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 یهرا دولرت  میران  تاکطون پیش سا  کصدی از و عثمان  و ایران مۀردر یهادولت میان روزگاری
 آتراتور،  کما  مصقف  رهبری با پیش سا  کصدی از ترکیه دولت. سوریه و ایران عراق  ترکیه 

 را خرود  یامطقۀه قدرت عثمان  یامپراتور فروپاش  از پس کوشید ناسیونالیسر  رویکردهای با
 اهمیرت  از دولرت  ایرن  بررای  اجرمراع   توسع  و اقرصادی یهااستیس چارچوب این در. بازیابد
 پایران   یهرا دهره  در و گرفت شکل آتاتور، حیات زمان از هااستیس این. بود برخوردار خاص 
 .رسید اوج به میالدی بیسر  سدۀ

نیرل   مطارور بهو  دارد برمترکیه سالیان درازی است که در راسرای الحاق به اتحادی  اروپا گام 
ی مهمر  را در دسرت اجررا    هرا پروژهو  هاطر اتحادی  اروپا   موردناری اسرانداردهابه این هدف و 

پروژۀ توسع  مطاب  آب  در ترکیره در جهرت    نیتربزرگدر مۀام  1دارد. پروژۀ آناتول  جطوب شرق 
ی هرا دولرت ی راهبردی و کالن این کشور  سالیان زیرادی اسرت کره همرت و سررمای       هااستیس

اهرداف کلر     .(Tigrek & Kibaroglu, 2011: 39)گوناگون ترکیه را به خود مشغو  داشره اسرت  
از افرزایش رفراه    انرد عبرارت پروژۀ مذکور که در جطوب شرق  ترکیه در دست اجرا و توسعه است  
(. http://www.gap.gov.tr/enعموم   رشد و توسع  اقرصادی مطقۀ  جطوب شررق  ایرن کشرور )   

 و سرد  از ایعره مجمو دارد نار در ترکیه دولت آن مبطایطرح  عمران  است که بر طر  مذکور  
 مرکرزی  آنراتول   هرای کروه  از کره  فررات  و دجلره  هرای رودخانره  باالی  بخش بر را برقاب  نیروگاه

بسرازد.   شروند  مر   روان عرراق  و سروریه  یسرو به کشور آن شرق  جطوب از و گیرندم  سرچشمه
ی هرا دخانره رواین پروژه با جامعیت خود و با هدف توسع  پایدار بر روی حوض   کطد مترکیه ادعا 

 .(Tigrek & Kibaroglu, 2011: 39 دجله و فرات در حا  اجراست )
 سراخره  برقراب   نیروگاه 19 مجموع در و دجله بر سد 8 فرات  روی بر سد 14 طر   این در
 و آبیراری  را کشراورزی  زمین هکرار میلیون 7/1 است قرار طر  این تکمیل  از پس. شد خواهد
 برزرگ  سرازۀ  نخسررین  .(Kibaroglu, 2002)کطد  تولید برق ساعت کیلووات میلیارد 55 ساالنه
مطارور آنکره   . بره شرد  تکمیل 1992 سا  در که بود 2آتاتور، سد شد  ساخره طر  این در که

 1987 پروتکل طبب ترکیه شود  کاسره سوریه به احرمال  یهابیآس از سد  این آبگیری هطگام
 مکعرب  مرر 500 میانگینطور به دوره این ط  شده است مرعهد( اقرصادی همکاری به مربوط)

 را فرات حۀابه افزایش ترکیه از بارها عراق دولت)کطد  روان عراق و سوریه سمت به ثانیه در آب
 .(اسرت  شرده  مواجره  ترکیره  مخالفت با همواره اما کرده  درخواست ثانیه در مکعب مرر 700 به

 مراه  در را آن کمبرود  بایرد  سرازد   فراه  را بآ مۀدار این نرواند ترکیه ماه یک طو  درچطانچه 
 بره  آتراتور،   سرد  آبگیرری  برای کرد اعالم ترکیه دولت 1989 دسامبر 6 در. کطد جبران بعدی
 1990 فوریر   12 ترا  ژانویره  13 از عملیرات  این. شد خواهد بسره فرات برآب راه ماه یک مدت

________________________________________________________________ 
1. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) 
2. Atatürk Dam 
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 ایرن  بره  شدیدی واکطش سوریه .شد ک  بسیار پایین بخش درمۀدار آب  آن ط  و گرفت انجام
 ترکیه مۀابل  در. گرفت قرار یاسابۀهک   آبک  و خشک  معرض در مطقۀه زیرا داد  نشان اقدام
کر   دسرت  عملیات  ماه یک ط  که بودو معرۀد  جست م اسرطاد گفرهشیپ پروتکل مۀررات به

 1000 تا مۀدار این رف ب شدن آب علتبه واق  در که داده تحویل ثانیه در آب مکعب مرر 750
 (.77: 1374 ممراز )است  رسیده ه  مکعب مرر
گیگراوات   27300شرق  با هدف تولید  جطوب بخش  از پروژۀ آناتول  عطوانبه 1سد ایلیسو 

)یرا حوضر  آبریرز     فرارس جیخلر ساعت انرژی برق آب   بر روی رودخان  دجله و در حوض  آبریز 
در مطقۀ  جطروب   موردنارع روند بررس  و مقالعات پروژۀ شرو دجله و فرات( قرار گرفره است.

 3شررکت اروپرای  و    7میالدی آغاز شرد و برا تشرکیل کطسرسریوم  از      1954شرق  ترکیه از 
آغاز شرد و در نیمر     2006میالدی  ساخت سد ایلیسو در اوت  1990ی در ده  اهیترکشرکت 

 (.http://www.gap.gov.tr/en) ی رسیدبرداربهرهمیالدی  به مرحل   2019نخست سا  
مطاب  آب دجله به خرا،   میزان زیادی ازترکیه با احداث سد ایلیسو روی رود دجله از ورود 

ایران    سوریه وبین کشورهای عراق  طیآفرتطش  قیمحستیکطد و تبعات زعراق جلوگیری م 
اق و تراالب هرورالعای    ی سد ایلیسو  رودخان  دجله در عرر ریگآبا رد. در واق  بایجاد خواهد ک

(  زیرا دجلره مسررۀی    Al-Samarai, 2018در ایران با کمبود آب یا خشک  مواجه خواهطد شد )
رو کراهش ورودی  آب هورالعای  اسرت  ازایرن   نیتأمو رود مذکور مطب  اصل   رسد مبه اروند 
مطجر خواهرد  هورالعای  -ی از تاالب مشرر، هورالهویزهتر یوس  به خشکیدن گسررۀ اروندرود
وهروای  گسرررده و از جملره      و تغییررات آب قر یمحستیزی مخرب امدهایپبر این شد. افزون

ی عراق و سوریه کشورهادر ایران  نابودی کشاورزی و دامداری در  زگردهایرفراگیر شدن بحران 
(Kirschner & Tiroch, 2012: 339 افزایش غلات نمک در  ) و در معررض خقرر    فرارس جیخلر

ی سیاسر  و  هرا  نابسرامان . همچطرین گسرررش   شرود  مر   طیبشیپگرفرن آبزیان و... نیز قرار 
ی اطرده یفزااجرماع  در عراق  وضعیت مرزهای غرب  جمهوری اسالم  ایران را نیرز برا مشرکل    

 (.315: 1398)اکبری و مشهدی   سازد ممواجه 
صادی و اجرماع  عراق خواهد آثاری ویرانگر بر وضعیت اقر ژهیوبهی از سد ایلیسو برداربهره

داشت. مۀامات عراق  مواردی مانطد آسیب شدید به کشاورزی این کشور  عردم امطیرت غرذای     
 و نیریشر ی هرا آب ورود کاهشزیرزمیط  که نریج   آبدار یهاهیال آلودگ  و مردم عراق  شوری

گردوغبرار   یهرا نکانو است  معضالت روزافزون بهداشر   ایجاد  طیرزمیزی هاسفره  یتغذ عدم
و سرانجام نابودی اقرصاد ملر  عرراق را از پیامردهای     نیالطهرنیب مرکزی یهاتاالب محدودۀ در

دجلره و    در کل از میرانگین آب دو رودخانر  . کططد می از سد ایلیسو ارزیاب  برداربهرهویرانگر 
فرررات و   نالدرصررد جریرران سررا 95. شررود درصررد از ترکیرره تررأمین مرر 2/63فرررات در حرردود 

________________________________________________________________ 
1. Ilisu Dam 



 نامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ ؟؟، شمارۀ ؟؟، ؟؟ ؟؟فصل   6

 44حردود   دجلره بره   . این میزان در ارتباط باشود آن از ترکیه به عراق سرازیر م یهاسرشاخه
ضرعف   نیترر بزرگ. دجله و فرات است هایدر حۀیۀت رگ حیات عراق رودخانه. رسد درصد م

ایرن   .هیدروپلیریک  عراق سرچشمه گرفرن رودهای دجله و فرات از کشورهای همسرایه اسرت  
خشرک   سربب ره این نگران  را دارد که ترکیه با برداشت بیشررر از آب ایرن دو رود    کشور هموا

 .(46: 1373)نجیب   جریان آب به عراق شوند شدن
آن رهبرری   تبر  بهمیالدی با قدرت گرفرن حزب بعث در عراق و  70در این میان و از ده  

ی عرراق و ترکیره   هرا تدولر صدام حسین بر این کشور  تعارضات آشکار و اغلب الیطحل  میران  
 1930ترا   1923(. از سرا   68: 1388بر سر مطاب  آب  شکل گرفرت )جعفرری ولردان       ژهیوبه

ی مرعددی میان فرانسه و ترکیه مطعۀرد شرد کره برخر  از مفراد ایرن اسرطاد بره         هانامهموافۀت
 1930ی از رودهای دجلره و فررات اخرصراص داشرت. معاهردۀ      برداربهرهمۀررات   در خصوص 

نیرز معاهردۀ    1946قرار داد. در سا   دیتأکلب  حب دولت سوریه را نسبت به رود دجله مورد ح
پروتکل( مطعۀد شرد کره    6ی عراق و ترکیه )مشرمل بر هادولتمودت و حسن همجواری میان 

 پروتکل نخست آن به مسئل  لزوم تطای  مدیریت مشرر، رودهای دجلره و فررات اشراره دارد.   
بره مرانع  در برابرر اجرایر       عمرالً میالدی  70تا ده   50عراق از ده   اتثب بهرچطد وضعیت 

 (.166: 1398شدن این توافب تبدیل شد )نواری  
ی عرراق و  هرا دولرت . است برقرار ی ترکیه  سوریه و عراق همچطانهادولتهای بین اخرالف

مطراف  مشرروع آن دو    برا  ریاند که از آب فرات بیش از انردازه و مغرا  ترکیه را مره  کرده  سوریه
مرعهرد شرده اسرت حۀروق      11923  صلح لوزان مورخ ژوئیر  معاهدۀترکیه در  .کطد اسرفاده م

هرگراه  » سرطد این  109مکرسب پیش از فروپاش  امپراتوری عثمان  را محررم بدارد. طبب مادۀ 
بسره شود دولت دیگر وا یهاتییک کشور به فعال ها درآب انیبراثر تعیین مرز جدید  نا  و جر

که در سرزمین یک دولت جمر  و روان   ی هااز آب اسرفاده قبل از جط    یا اگر برحسب سابۀ
 یاگونره بره  نف یذ یهادولت دیگر بهره گیرد یا نیروی آب  تولید کطد  باید بین دولت  شوند م

آنکره   سازش و تفاه  برقرار شود که مطاف  و حۀوق مکرسب هریک محفوظ و درامان بماند  مگر
 (.https://wwi.lib.byu.edu/index.php/Treaty_of_Lausanne) «به شکل دیگری توافرب شرود  

حب دارند با اسرطاد به ایرن    اندگرفرهشکل قدرت عثمان   فروپاش   سوریه و عراق که با رونیازا
که نیز  19872فرات را مقالبه کططد. پروتکل سا   یهارعایت حۀوق مکرسب خود بر آب مۀرره 

ر، تعهرد کررده   وط  آن ترکیه تأمین حداقل آبده  را برای سوریه در هطگام آبگیری سد آترات 
است  مؤید همین معطاست. اما از آنجا که این پروتکرل ترتیبر  مروقر  اسرت  طررفین ملررزم       

زمان ممکن  با همکاری عراق به تروافۀ  بررای تۀسری  آب فررات دسرت       نیتراند در کوتاهشده
________________________________________________________________ 

1 Lausanne Peace Treaty, 1923 
2. Protocol on Matters Pertaining to Economic Cooperation between Turkey and the Syrian Arab 

Republic, 17 July 1987. 
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  موض  ترکیه و تلۀ  سطر  بر اینافزون. نریج  سودمطدی حاصل نشده استاکطون یابطد  ول  ت
تحت حاکمیت خود  راه رسریدن بره چطرین تروافۀ  را      یهادلخواه از آب ۀاین دولت در اسرفاد

 یافره ی. به همین دلیل این دولت پیش از آغاز عملیات بزرگ خود از انجرام وظ سازد ناهموار م
خرودداری کررد و از اطرالع موضروع و مشرورت برا         عرام اسرت   الملرل نیکه بخش  از حۀوق بر 

 1990در آوریرل  (. 87: 1374)ممراز   باز زد رود یعط  سوریه و عراق سر دستنییپا یهادولت
 48به توافرب رسریدند کره سروریه      1ی مشرر،اجلسهصورتی سوریه و عراق در قالب هادولت

رات را دریافرت کططرد. البرره در مرورد رود دجلره      درصد از جریران سراالنه فر    58درصد و عراق 
ی ترکیه  عراق و سوریه مطعۀد نشده اسرت. همچطرین دولرت    هادولتی تاکطون میان اتوافۀطامه

ایجراد   مطاوربهیادداشت تفاهم   2009ی با عراق و در سا  انامهموافۀت 2002سوریه در سا  
یادداشررت  2009ترکیرره در سررا   ایسرررگاه پمپرراژ آب رود دجلرره مطعۀررد کرررده اسررت. دولررت 

یر   زاابران یباز آب و مبارزه برا   مؤثری برداربهرهی عراق و سوریه در زمیط  هادولتی  با هاتفاه 
 (.167: 1398مطعۀد کرده است )نواری  

 

 ی دولت ترکیه  المللنیبتعهدات 
  خرود در  قر یمحسرت یز  المللر نیبر ارزیاب  میزان پایبطدی دولت ترکیه به تعهردات   مطاوربه

ی هرا آبرراه دجلره  بررسر  و مررور حۀروق حراک  برر        رود روی برر  ایلیسو سد چارچوب احداث
 نیترر مهر  رو در ذیرل  . ازایرن دیر نما م  الزم رانیرکشریغی هایبرداربهره  در زمیط  المللنیب

 .ردیگ م  حاک  بر این حوزه مورد بحث قرار المللنیبقواعد و اصو  حۀوق  
 

 . حقوق نرم1
سازمان تخصص  است که تاکطون نۀش مهمر  در تردوین و    نیتربزرگ المللنیبانجمن حۀوق 
 Salman, The Helsinki   داشره اسرت ) طیرزمیزآب  اع  از سقح  و  المللنیبتوسع  حۀوق 

Rules, 2007: 632 از  3و قواعرد بررلین   2گرفرره  قواعرد هلسریطک    ی صرورت هاتالش(. در میان
مبطای  برای تدوین حۀوق  عطوانبهرخوردارند  زیرا دربردارندۀ اصول  هسرطد که اهمیت فراوان  ب

و  1992ی هلسریطک   هرا ونیکطوانستدوین و تصویب  بهآب مورد اسرطاد واق  شده و  المللنیب
ی معۀرو  و  برداربهرهبر اصل  دیتأک(. 76: 1394)بابای  و بابای    انددهش مطجر 1997نیویور، 
و ارتبراط   اسرت مطاب  آب  مشرر، از نکات مورد توجه و حائز اهمیت این مجموعه از  4مطصفانه

________________________________________________________________ 
1. Joint Minutes Concerning the Provisional Division of the Waters of the Euphrates River. 
2. The Helsinki Rules on the Uses of the Waters of International Rivers, 1966 
3. Berlin Rules on Water Resources, 2004 
4. The Principle of Equitable and Reasonable Utilization of Shared Water Resources 
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  آب و از جمله اصل ممطوع بودن المللنیباصل مذکور با دیگر اصو  کل  حاک  بر حۀوق مطاب  
را مرورد توجره قررار داده اسرت      1ی دیگرر هرا دولرت وارد ساخرن خسارت بر قلمررو سررزمیط    

(Belinskij, 2015: 5042).  و انجمن حۀوق  المللنیبی انسریرو حۀوق هاققعطامههمچون دیگر
ی آورالرزام مجموعه قواعد هلسیطک  و برلین به لحاظ شکل  از جایگاه رسم  و قدرت  المللنیب

 نیمرؤثرتر  عطوانبه 1997شدن کطوانسیون نیویور،  االجراالزمبرخوردار نیسرطد  اما تا پیش از 
و  شردند  مر   شرطاخره  المللنیبی هاآبراهی و حمایت از برداربهرهۀ کططد یتطامجموعه قواعد 

  قررار گرفرطرد. از ایرن    المللر نیبعرف  مورد پذیرش جامع   المللنیبحۀوق  عطوانبه سرعتبه
برخوردارنرد   الملرل نیبر حۀروق  در روابرط میران تابعران حۀروق       مرؤثر حیث از جایگاه رفی  و 

(Wouters, 1998به .)ر با توجه بره جایگراه مفراد اسرطاد مرذکور در گسرررۀ حۀروق        عبارت دیگ
ی انسرریرو حۀروق   هرا ققعطامهآب که در  المللنیبعرف   اصو  کل  حاک  بر حۀوق  المللنیب
 اندگرفرهقرار  دیتأکو مجموعه قواعد هلسیطک  و برلین مورد  المللنیبو انجمن حۀوق  المللنیب

بالۀوه برر   صورتبه  دهطد ممحیط زیست را نیز تشکیل  المللنیبو در عین حا  اساس حۀوق 
گونر   ادشرده بره  عما  هسرطد  هرچطرد برخر  از اصرو  ی     قابل االمللنیبتمام  اعضای جامع  

 ی دارند.مرطفذی حۀوق  جایگاه هاناام  ول  در شوند ممرفاوت  اعما  

 

 ی المللنیب. معاهدات 2
 19922 کنوانسیون هلسینکی. 1. 2

 یهرا اچره یفرامررزی و در  یهرا حفاظت و اسررفاده از آبرراه   در خصوصسیون هلسیطک  کطوان
 یهرا در جهرت تردوین حۀروق اسررفاده      المللر نیبر   جامعر  یهرا از اولین تالش   المللنیب

کمیسیون  تالشاست که به  یادر سقح مطقۀه و البره  المللنیب یهاغیرکشریران  از آبراهه
پایدار از مطاب  ۀ و اسرفاد حفظبا هدف  1992برای اروپا در سا  اقرصادی سازمان ملل مرحد 

ایرن   .(Hildering, 2004: 47) برگرزار شرد  ی ساحل  هاهمکاری دولت بفرامرزی از طری  آب
مشرارکت فرامررزی و      مبرطر  برر  گردیرد  االجررا الزممیالدی  1996که در اکربر کطوانسیون 

مانطد مواردی  دربرگیرندۀ سطداین . (Tanzi, 2015: 52) ت فرامرزی استالکمک به حل مشک
 (9مرادۀ  ی ساحل  )هادولتمیان همکاری (  چگونگ  4مادۀ )فرامرزی  یهاپایش شرایط آب
و رودهرای فرامررزی در    هرا اچره یبرای حفاظت مسرمر از محیط زیست در  و سلسله مۀررات

 یهرا از آبرراه  «انهو مطصرف  معۀرو   یبرردار اصرل بهرره  »برر   کطوانسیونش سوم است. این خب
 .کطد فرامرزی تأکید م

 

________________________________________________________________ 
1. No-harm Principle: Sic utere tuo alienum non laedas 
2. The Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes, 1992 
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 19971 کنوانسیون نیویورک .2. 2
نیویرور،    المللر نیبر  یهرا غیرکشریران  از آبرراه  یهایبردارکطوانسیون مربوط به حۀوق بهره

حۀروق   . کمیسریون اسرت  آب الملرل نیبر حۀروق  در   المللنیب اسطاد نیترمه  در شمار 1997
 مجمر   به را خود نهای  گزارش سرانجام موضوع دربارۀ فعالیت و تالشها سا  از پس المللنیب

کطوانسریون موصروف را بره تصرویب رسرانید       1997 سرا   در مجمر   و داشرت  تۀردی   عموم 
 Barandat & Aytiilشد ) االجراالزممیالدی  2014کطوانسیون از سا   .(343: 1392)کاپونئرا  

Kaplan,1998: 16) یهرا یرل تردوین اصرو  و قواعرد عرفر  حۀروق آبرراه       دلبه کطوانسیون. این 
 هردف کطوانسریون  . حائز اهمیت اسرت  پیوستماده و یک  وهفت در هفت بخش  س  المللنیب

و تشرویب    المللر نیبر  یهرا از آبرراه  ی  توسعه  حفاظرت و نگهردار  یبرداربهره صحیح مدیریت
رابیطسون   و کوالسوریا کورو) است حاضر و آیطده یهاپایدار از مطاب  آب  برای نسل یبرداربهره

کطوانسیون اصو  همکاری و مذاکره با قصد واقعر  جهرت تحصریل بره توافرب و       (.631: 1390
 5مرادۀ   طبرب و  را به رسمیت شطاخره است مشرر،مطصفانه از مطاب  آب   ی معۀو  وبرداربهره

 یبرداربهره یهاشاخص و معیارها (.Tanzi, 2015: 53) اندشده مرعهد بدانکطوانسیون کشورها 
نیز بره   7مادۀ . ده استشاین معاهده تشریح  6از مطاب  آب  مشرر، در مادۀ  و مطصفانه عۀو م

 دارد. اخرصاص  ی ساحل هابه دیگر دولت شدیدعدم ایجاد خسارت  ۀقاعد

 

 19982 کنوانسیون آرهوس .3. 2
  اوکررراین و فاجعرر نیروگرراه چرنوبیررل   1986سررا    ریشرره در حادثرر  آرهرروسکطوانسرریون 

  این کطوانسریون را در مرورد   1998ژوئن  25 اروپا در  حاصل از آن دارد. اتحادی  قیمحستیز
شهر محل تصویب آن یعطر     واسقکه به به تصویب رسانید  قیمحستیز یهامسائل و بحران

عرات  دانمار،  به همین نام مشهور شد. این کطوانسیون مبرط  بر حب دسررس  به اطال آرهوس
کطوانسریون آرهروس در   . یطد اتخاذ تصمیمات و... استاو مشارکت شهروندان و آحاد مردم در فر

  تهیره و تردوین شرده    رعطوان نسل سوم حۀوق بشبه سال  ستیزطیراسرای تضمین حب بر مح
 .داند این کطوانسیون حمایت از حۀوق بشر و محیط زیست را مرتبط با یکدیگر م 1است. مادۀ 
بره موضرروع حررب    لیتفصبه  قیمحستیز  المللنیون آرهوس برخالف دیگر اسطاد بکطوانسی

  المللر نیاسطاد ب نیتراز مه  رو  ازاینپردازد محیط زیست م  دسررسر  بره اطالعات در زمیط
بره   )دسررسر   5و  4بخرش مۀردمات (  مررواد    ) 3تا  1مواد . شود محرسوب م  قیمحستیز

دسررس  بره دادرسر (  ) 9و ضمیمه )مشارکت(  مادۀ  8تا  6وم (  مواد اطالعات و مشارکت عم

________________________________________________________________ 
1. Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses 1997 
2. Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice 

in Environmental Matters. Aarhus- Denmark  June 1998. 
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بطیرادین   اخرصاص دارد. حب دسررسر  بره اطالعررات در قلمرررو محرریط زیررست از اصررو      
 (.239: 1395است )رمضان  و همکاران   کطوانسیون آرهوس محسوب شده

 

 19911اسپو کنوانسیون  .4. 2
اروپا به  اقرصادی ملل مرحد برای در میان اعضای کمیسیون 1991  در فوریمذکور کطوانسیون 

این کطوانسیون حۀوق و وظایف اعضا را با توجره  . اجرای  شد 1997تصویب رسید و در سپرامبر 
را در قالرب فرامررزی بررای     ی هرا وهیو ش کردهپیشطهادی مشخص  یهاتیفرامرزی فعال آثاربه 

. این کطوانسریون از  طدک پیشطهادی ارائه م یهاتیفعال محیط زیسر  فرامرزی تأثیراتمۀابله با 
  .توسعه است یهاتیمرتبط با آثار فرامرزی ناش  از فعال  المللنیمعدود ابزارهای حۀوق  ب

از سوی کطوانسیون اثر فرامرزی عبارت است از هرگونره اثرر ناشر  از     شدهارائهبراساس تعریف 
فیزیک  آن در محدودۀ سیاس  یک کشور عضرو   مطشأخش  از که تمام یا ب شدهیزیربرنامهفعالیت 

. مسرئولیت اصرل    شرود  مر و تأثیرات آن در حوزۀ صالحیت کشور دیگر ظراهر   دیآ مبه اجرا در 
  را بر عهدۀ کشوری نهاده است که پروژه در محدودۀ خرا، آن کشرور   قیمحستیزانجام ارزیاب  

ی  هادولت  شود می با آثار فرامرزی احرمال  پیشطهاد اپروژهکه (. زمان مبدأ)کشور  شود ماجرا 
ی آن پروژه قرار گیرد  بایرد همزمران برا سرکط      هاتیفعال ریتأثممکن است تحت  آنهاکه سرزمین 

 (.  Marsden & Koivurova, 2011: 27کشور میزبان از وضعیت پروژه مقل  شوند )
 

 مواضع دولت ترکیه  .5. 2
کشرورهای   در گرروه  مهمر   نۀرش    ترکیه1997 طوانسیون نیویور،مذاکرات تدوین ک روند در

 مۀامرات . بود  داشرت  شده تهیه المللنیب حۀوق کمیسیون توسط که موادی سینوشیپ مخالف
تطای   مطاوربهچارچوب کل   یک از نباید فراتر کطوانسیون» بر این باور اصرار داشرطد که تر، 
 ی ازامجموعره  ارائر   بایرد  کطوانسیون اصل  ایشان هدف به باور«. ی ساحل  باشدهادولتروابط 

 ی سراحل  هادولت از مطاب  آب  مشرر، را میان« مؤثری برداربهره» که باشد مطصفانه تمهیدات
عبارت دیگر مۀامات ترکیه خواهان یک سرطد حۀروق  دربرگیرنردۀ اصرو  کلر       به 2کطد. تطای 

ی هرر  هرا  ژگر یوی ساحل  و براسراس  هادولتن بودند که در آیطده همراه با توافۀات خاص میا
 رویکررد  . بطابراین اتخاذ هرر (Kibaroglu, 2002: 255)مطب  آب  مشرر،  قابلیت اجرا پیدا کطد 

و  دانسررطد  نمر   قابرل قبرو    دکطر محردود  تضعیف و  را ی ساحل هادولت حۀوق دیگری را که
د تعراد  و تروازن مطقۀر  برقررار     ی ساحل  بایهادولتمیان حۀوق و تعهدات  داشرطد که دیتأک

________________________________________________________________ 
1. Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context Espoo, Finland, 

February 1991. 
2. U.N. Doc A/C.6/51/SR.12:1997 
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 نیز( ی و مشارکت معۀو  و مطصفانهبردار)بهرهکطوانسیون  5 مادۀ مورد در ترکیه مۀامات 1شود.
ی معۀو  برداربهرهانرۀادهای مذکور بر این مبطا اسروار شد که اصل  .مقر  کردند انرۀادهای  را
در  هرا دولرت ق بطیرادین حراکمیر    دولرمردان ترکیه باید در چرارچوب حۀرو   زع بهو مطصفانه 

را « مرؤثر ی برردار بهرره »کار بردن عبارت تبیین شود و همچطین به شان طیسرزمسراسر قلمرو 
کطوانسریون پیشرطهاد کردنرد ترا حۀروق       5مرادۀ   1در بطد « ی بهیطه و پایداربرداربهره»ی جابه

 همچطرین  ره نشرد. ترکیره  حفظ و تۀویت شود  ول  این پیشطهاد پذیرف کامالًی ساحل  هادولت
 معۀرو  و مطصرفانه   یبرداربهره اصل تاب  باید توجه شایان ورود خسارت عدم تعهد که کرد ادعا
معۀرو  و   یبرردار بهرره  اصرل  برا  مطب  آب  مشرر، مقابب از کشوری اگر دیگر  عبارتبه. باشد

 قابرل  خسرارت  دمعر  )تعهرد  دوم معیرار  یک با نباید حب آن اعما  باشد  کرده اسرفاده مطصفانه
انرۀراد و   ونیکطوانسر در « اخررالف  وفصرل حل سازوکار»ترکیه به  نیهمچط .شود توجه( محدود

ها در این حوزه باید بره صرالحدید و توافۀرات بعردی     اخرالف وفصلحلاظهار داشت که مسئل  
ین ۀ اصو  کل  راهطما باشد  بررای تعیر  دربردارندی ساحل  باشد و سطد کطون  که باید هادولت
ها در اخرالف وفصلحل  1997کطوانسیون نیویور،  33مطاسب نیست. طبب مادۀ  سازوکاراین 

خصوص تفسیر یا اجرای معاهده  براساس توافب قبل  و در غیر ایرن صرورت براسراس مرذاکره      
اخرالف براساس مروارد   که درصورت تینهای  کمیسیون تحۀیب و در گر انجیممساع  جمیله  

  دادگسرری یرا بره داوری یرک هیرأت حرل      المللنیبنشود  اخرالف به دیوان  لوفصحلمذکور 
 اخرالف ارجاع داده خواهد شد.

 این دولرت و امرطاع  1997کطوانسیون نیویور،  سینوشیدر مورد پ یهترک  نگرش محراطان
 نگرش کلر  است که  یتواقع یندر مورد ا یبعم  از نگران  ناشکطوانسیون موصوف   یباز تصو
ی سدسراز ی آبر  و  هرا پرروژه های مدیریر  این دولت نسبت بره  محدودکططدۀ اقدام یونوانسکط

خاورمیانره را در   ترر  یوسر ی عرراق  سروریه  ایرران و در ابعراد     هرا دولتآن  انباریزاست که آثار 
اخرالف کطوانسریون عامرل دیگرری بررای تشردید       وفصلحل سازوکاربرخواهد گرفت. همچطین 

 یهدر مورد موض  ترک اندک اطالعات . (Kibaroglu, 2002: 256)ذکور است ی دولت مها نگران
ترکیره در نارر داشرت کره      در دسررس است. 1992 یطک هلس یونمذاکرات کطوانس یاندر جر

شرود  هرچطرد    2بطرد   1عبارت آلودگ  فرامرزی جایگزین عبارت اثر فرامرزی مطردرج در مرادۀ   
 . (,Brunnee & Toope 26 :1997)موفۀیر  حاصل نکرد 

 دسرامبر  در و اروپاسرت  اتحادیر   به الحاق خواهان رسم طور به 1987 سا  از ترکیه دولت
 الحاق برای مذاکرات. است شده شطاخره اتحادیه در عضویت نامزدعطوان به رسم طور به 1999
 در اسراس  همرین  برر . اسرت  پیگیری حا  در و شده آغاز 2005 اکربر از اروپا اتحادی  به ترکیه

 دولرت  کره  اسرت   قر یمحستیز ارزیاب  یهادسرورالعمل بحث  موارد از یک  مذکور مذاکرات
________________________________________________________________ 

1. U.N. Doc. A/51/ PV.99:1997 
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 خصروص  در اروپرا  شورای 2001/42 و 97/11 یها. دسرورالعملاست پذیرفره را آن نیز ترکیه
 همچطرین  وآنهرا   طبرب  کره  دهسررط  زیسرت  محیط بر ی عمران هاپروژه خاص راتیتأث ارزیاب 

 قبرا   در جرام   هرای اقردام  بررای  چرارچوب   ایجراد  دربارۀ اروپا شورای 2000/60 دسرورالعمل
 و عمروم   یهرا پرروژه   قیمحستیز آثار از که ی هاطرف با باید ترکیه دولت آب   یهااستیس

 مبطر   خود تعهدات دولت این که است حال  در کطد. این «مشورت»  رندیپذ م ریتأث خصوص 
 قررار  سرد  ایجراد  یهرا طرر   مخررب  راتیتأث تحت که را یهسور و عراق کشورهای با مشاوره بر

 (.190: 1396است )سلقان قیس و علیزاده   کرده نۀ   اندگرفره
 سرا   در اتحادیه به پیوسرنمطاور به ترکیه پیشرفت گزارش در اروپا اتحادی  دیگر سوی از
 ارزیراب   در خصروص  مۀرراتر   ترکیره   حۀروق   نارام  در کره  کررد  اشاره مسئله این به  2006

 اسرت   در حال این. است نشده وض  عمران  یهاپروژه فرامرزی آثار و  قیمحستیز پیامدهای
 اسرطاد  در  المللر نیبر  هطجارهرای  و موازین با هماهط  مل  قوانین و مۀررات وض  به تعهد که
 کطوانسریون  (.337: 1398اسرت )اکبرری و مشرهدی      گرفرره  قررار  دیر تأک مورد  قیمحستیز

. کطد م مطاسب قانون  تدابیر اتخاذ به موظف را عضو یهادولت 2 مادۀ در اوزون الی  زا حمایت
 تردابیر  ملر   سرقح  در کره  مرعهدند عضو یهادولت زیسر   تطوع کطوانسیون مۀدم  مفاد طبب
  قر یمحسرت یز یهرا سرر  یس و انسان زیست محیط زیسر   یهاگونه از حفاظت برای را الزم
شده است که به   یهاروپا توص یسیوناز طرف کم پیوسرهطور به یه  ترکیگرد. از طرف کططد اتخاذ
اروپرا عضرو آن    یر  ( کره اتحاد  قر یمحستیز معاهدات ژهیو)به  المللنیب معاهداتدر  یتعضو
اسرت کره    یدر واقر  تعهرد   یهاروپا و ترک ی اتحاد ینارتباط ب ینا (.Saner, 2006درآید )  است
 . (McCaffrey, 2001: 258) به انجام برساند یهدر اتحاد یتاز عضو پیش یدبا یهترک

  قر یمحستیارزیاب  اثرات زی آرهوس  هلسیطک   هاونیکطوانساز  کیچیهدولت ترکیه به 
  در مۀرام حۀروق   المللر نیبو نیویور، نپیوسره است. البره بسیاری از مفاد این اسطاد  فرامرزی

یه بدین شکل و با اسررطاد بره عردم الحراق بره اسرطاد       رو دولت ترکعرف  بوده و ازاین المللنیب
 ند.  خود سر باز زالمللنیباز تعهدات  تواند نممذکور 

 

 ی از منابع آبی مشترک  برداربهرهاصول حقوقی حاکم بر 
ی هرا سرازمان  هرا  دولرت آب از رهگذر مرراودات و عملکررد مرۀابرل میران      المللنیباصو  حۀوق 

در این حوزه و آرای قضای  و  نارانصاحب  توسعه یافره است. آثار ردولریغ  و بازیگران المللنیب
در مطاب  آب  مشررر،  برر    سه صاحبی هادولتی حاکمیر  هاتیمحدودتعیین  مطاوربهداوری 

 شود. مبررس   موردناراصو   نیترمه مبطای این اصو  شکل گرفره است. در زیر 
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 یناز سرزم انباریز. اصل استفادۀ غیر1
 شمار مر محیط زیست به المللنیاز اصو  بطیادین حۀوق ب اسرفادۀ غیرزیانبار از سرزمیناصل 
 1اسرت ( 2( و ریرو )اصرل   21اسررکهل  )اصرل    یهرا هیر در اعالم مرذکور عقف اصل   نۀق. رود

Caldwell, 1996: 63).) دارد مۀرر م 1992اعالمی  ریو  2 اصل: 
 یبررا  تیر ها از حرب حاکم   دولتالمللنیب حۀوق  بطابر مطشور سازمان ملل مرحد و اصو»
خود برخوردارند  و   سریز طیو مح یاتوسعه یهااستیس یاز مطاب  خود در راسرا یبرداربهره

 شران یکطررر  ا صالحیت یا ها که در قلمرو تحت فعالیت گونهنیحاصل نمایطد ا نیۀیاند مسئو 
 ملر صالحیت شورها یا مطاطب خارج از سایر ک ستیز طیصدمه به مح موجبگیرد  صورت م 

ها از آزادی اسرفاده از سرزمین برخوردارند  لریکن تعهردات    معطا که دولتبدین «.شودنم  شان
 )رمضران   دشوآنها به ورود ضرر و زیان به دیگران مطجر  یهاتیدارند که براساس آن نباید فعال

 2اعالمی  اسرکهل  و اصل  21در اصل  ررفرهکابهگفرط  است که تعابیر  .(59: 1386ی  آبادقوام
ی هرا اسرت یساعالمیر  ریرو    2یکسان  ول  با این تفاوت اسرت کره در اصرل     باًیتۀراعالمی  ریو 

 (.Vinuales, 2015)ی نیز اضافه شده است اتوسعه
امرا  .  از حب حاکمیت انحصاری برر مطراب  طبیعرر  خرویش برخوردارنرد    هادر نریجه  دولت

 :Pallermaerts, 1992کار رود )بهجهت اضرار به غیر  یالهیعطوان وسبه بایدحۀ  ن اعما  چطین

ی داوری اخرالف بین کانادا و ایاالت مرحدۀ آمریکا در قضی  تریرل  رأبه این اصل در . (107-109
محریط   الملرل نیبر اسملرر اشاره شد که به باور بسیاری این قضیه به شاخص  مهر  در حۀروق   

ی اسرفاده کططد که موجب بروز اگونهبهنباید از سرزمین خود  هادولت  ده استتبدیل ش زیست
 2شوند. کشورهاضرر و زیان به سایر 

________________________________________________________________ 
 اسرت   گرفرره  شکل سو این به میالدی 1970 ده  نیم  از زیست محیط المللینب حۀوق کطون  ساخرار . هرچطد1

در  زمران   دورۀ ینترر . مهر  کررد  وجوجست نوزده  قرن دوم نیم  حۀوق  تحوالت در باید را آن هاییشهر اما
 و در شرد  آغراز ( 1972)اسرکهل   کطفرانس و میالدی 1970 ده  آغاز از زیست محیط المللینب وقحۀ توسع 
 اسررکهل   اعالمیر  . رسرید  خرود  اوج به توسعه و زیست محیط در خصوص مرحد ملل کطفرانس با 1992 سا 
 قررار  طاسای ش مورد را زیست محیط کیفیت و فردی حب میان رابق  صراحتبه که است الملل ینب سطد اولین
 اسررکهل   کطفررانس . کطد م اعالم را بشر حۀوق و زیست محیط حفظ میان ارتباط بارنخسرین برای و دهدم 

 در خصروص  مرحرد  ملل کطفرانس. کرد مهیا یامطقۀه و جهان  سقح در الملل ینب هاییتفعال برای را زمیطه
 از بریش  دولرت   176 نمایطدگان شرکت با و یلبرز دوژانیرو ریو شهر در 1992 ژوئن در توسعه و زیست محیط
 کطفررانس  ایرن  .شد تشکیل غیردولر  سازمان و حۀوق  شخصیت هزار چطدین و دولر  الملل ینب سازمان 50
 اصرو   بیانیر    (ریو اعالمی )  توسعه و زیست محیط در خصوص ریو اعالمی : کرد تصویب آور غیرالزام سطد سه

 بررای  اقردام  برنامر    (هرا جطگرل  1992 اصو ) جطگل انواع پایدار توسع  و حفظ مدیریت  جهان  دربارۀ اجماع
 دسرراوردهای  از نیرز  معاهده دو بر این عالوه. شود م یاد «21 کار دسرور»عطوان به آن از که ویک بیست سدۀ
 (.Hildering, 2004: 41-42تغییرات اقلیم  ) کطوانسیون و زیسر  تطوع کطوانسیون :بود کطفرانس این

2. Reports of International Arbitral Awards, Trail smelter case (United States, Canada 16 April 1938 and 
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تحت عطوان تعهد مبط  بر وارد نکردن صدم  جدی  بره   1997کطوانسیون نیویور،  7مادۀ 
در سرزمین خرود    المللنیبی از آبراه برداربهرهکشورهای آبراه در »این موضوع پرداخره است. 

کردن خسارت عمده به دیگر کشرورهای   واردعمل خواهد آورند تا از   را بهمۀرضتمام اقدامات 
 «.عمل آیدآبراه ممانعت به

از سرزمین از نار حۀوق  به قاعدۀ عرف  تبردیل شرده اسرت     انباریزامروز  اصل اسرفادۀ غیر
(Sands, 2003: 235و در اسطاد گوناگون  از جمله در ا ) 3ترا   1اعالمی  اسرکهل   مرواد   21صل 

مرادۀ   2  بطرد  2مطشور جهران  طبیعرت   21پاراگراف   1هادولتمطشور حۀوق و تکالیف اقرصادی 
خصروص  در  هرا دولرت برر تعهرد کلر      دیتأک)در راسرای حۀوق دریاها  1982کطوانسیون  194

نده شده است. دیوان گطجاکطوانسیون تطوع زیسر   3و مادۀ پیشگیری و کاهش آلودگ  دریاها( 
ی هاسال ی مشورت  در خصوص مشروعیت تهدید یا اسرفاده از رأ  دادگسرری نیز در المللنیب

 2006( و نیز قضری  کارخانر  خمیرر کاغرذ     ICJ, Rep, 1996: para.29)1996ی در سا  اهسره
زمین بیرانگر  از سرر  انبرار یزکرد که اصل اسررفادۀ غیر  دییتأ صراحتبه 3)آرژانرین علیه اروگوئه(

 .(ICJ, Rep, 2010: para.101)عرف  است  المللنیبی از حۀوق اقاعده
 

 ی معقول و منصفانه از منابع آبی مشترکبرداربهره. اصل 2
   آب المللر نیبر زیست و نیز حۀوق مطراب    محیط المللنیب حۀوق اساس  و مه  اصو  از یک 
ست. به موجب این اصل  هر دولر  که در حری  ا« مطاب  از مطصفانه و معۀو  یبرداربهره» اصل

رودخانه واق  است  مشمو  سهم  معۀو  و مطصفانه در اسرفادۀ سودمطد از مطاب  آب  مشرر، 
 ,Dellapenna)عرفر  بروده    الملرل نیبر حۀوق  قاعدۀ حۀوق   در مۀام نار از است. اصل مذکور

کطوانسرریون   1966 هلسرریطک مجموعرره قرروانین  در جملرره از گونرراگون  اسررطاد در و  (2001
کطوانسریون     المللر نیبر ی هرا اچره یدربرای حفاظت و اسرفاده از مطاب  آب  و 1992هلسیطک  

                                                                                                                                        
11 March 1941 

1. UNGA Res.3281(XXIX), 1974 ( Charter of Economic Rights and Duties of States) 
 سرررزمیطیشان  قلمررو  در واقرر   طبیعر   مطابر  و ثروت برر کشورها حاکمیر  حب بر ققعطامه این 2مادۀ  در

 کشرورها  مسرۀیماً بین مشرر، طبیع  مطاب  اسرخراج موضوع نیز برره ققعطامه این 3 مادۀ. است شرده تأکید
 کشرور  چطد یا دو مرز در مشرر،صورت به که طبیع  مطاب  اسرخراج برای» ماده این براساس .است پرداخرره

 از وآنهرا   برا  مشرورت  و دیگرر  نف یذ طرفین به رسان اطالع و مبادل  اطالعات با اندتوم  دولت هر شده  واق 
 باعررث  کره  شررط  بره  البرره  کطرد؛  مطرابع   چطین از بهیطه اسرفادۀ به اقدام یکجانبهصورت به همکاری  مسیر
 «.نشود دیگر نفر یذ یهراطرف مشروع مطاف  برره رسریدن آسریب

ترا   هرا یره هرا و اتحاد گرروه    افرراد  الملل ینب یهاسازمان  تا حد ممکن و سایر مراج  دیگر عموم ها دولت: 21پاراگراف  .2
طبیعر    هرای یسرر  قلمرو قانون   بره س  ۀیا کطرر  آنها در محدود هایتاز ایطکه فعال»:.... قادر هسرطد بایسر  کهی جا

 «.کططدرساند  اطمیطان حاصل سیب نم واق  شده در کشورهای دیگر یا در مطاطۀ  فراتر از قلمرو مل  آ
3. Pulp Mills on the River Uruguay, (Argentina v. Uruguay), ICJ Reports, April 2010.  
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  و مجموعه قواعد برلین المللنیب یهاغیرکشریران  از آبراه یهاحۀوق اسرفاده خصوص 1997
 .(Soboka Bulto & Takele, 2009: 310) است شده گطجانده میالدی 2004

از تحۀب عردالت برین     ابیطانیمطاور اطمابزار به نیترمعۀو  و مطصفانه مه  یبرداربهره اصل
حفاظرت از محریط      المللر نیبر  یهرا و شرایط اسرفاده از آبراه عوامل  نسل  با در نار گرفرن هم
 :Bourne, 1997 ) هاسرت آبرراه  همجروار اقرصادی و اجرماع  کشورهای   زیست و نیازهای توسع

 مر   المللر نیبر  یهرا و آبراه هااچهیساحل  در یها  دولت1997کطوانسیون  5مقابب مادۀ ( 217
 ,Kaya) طرد کط یبردارو مطصفانه بهره معۀو   گوناز مطاب  واق  در قلمرو سرزمیط  خود به ستیبا

. دطک ارائه م ی ها و راهکارهادر راسرای اعما  این اصل حۀوق  روشسطد نیز  6مادۀ  (.90 :2003
و  هرا  ژگر یبرا رعایرت و   دبایر   المللنیب یهاو آبراه هااچهیساحل  در یهادولت براساس این ماده 

مرفراوت از   یهرا ص طبیع   نیازهای اقرصادی و اجرماع  و در نار گرفرن تأثیرات اسررفاده یخصا
حفاظرت    المللر نیبر  یهرا اچهیها و درآبراه  قیمحستیمطاب  مشرر، با سایر کشورها از مطاب  ز

مفید از مطاب  آب  صرفاً زمان  مطصفانه اسرت   ۀاسرفاد  1997کطوانسیون در واق  با توجه به  طد.کط
حفرظ   بررای بلکره    که پایدار باشد  یعط  این اصل تطها برای حفظ کمیت و توزی  آب کاربرد ندارد

  .(Salman, 2007) کیف  آب نیز قابل کاربرد است
دسرراورد انجمرن    عطروان بره  1966از قواعد هلسیطک   مطصفانهمعۀو  و  یبرداربهره ناری 
ی آبریز مشررر،  هاحوضهنشأت گرفره است که بر برابری حۀوق دو  همجوار  المللنیبحۀوق 

این ناریه مدع  تعیین سره  مربروط بره     (.390: 1392کاپونئرا   دارد  دیتأکنسبت به یکدیگر 
 :Soboka Bulto & Takel, 2009)نیسرت  ی آبریرز مشررر،   هرا حوضره هریک از دو  همجوار 

دارد  دیر تأکمروردی   صرورت بره و  مرؤثر براساس عوامل  ربطیذبلکه بر تعیین سه  دو   ( 308
  در ناری  مشرورت  خرود در قضری     المللنیبدیوان دائم  دادگسرری  .(390: 1392)کاپونئرا  

اشرررا، مطراف  در یرک    » را چطرین توضریح داد:  « اشررا، مطاف »( مفهوم 1929رودخان  ادر )
که اوصراف اصرل  آن    شود م  مبطای یک حب قانون  مشرر، محسوب رانیکشررودخان  قابل 

ی از مسیر رودخانره و عردم هرگونره    برداربهرهی همجوار رودخانه در هادولتبرابری کامل تمام 
 ,PCIJ, Ser.A)« در رابقه با دیگران اسرت  هادولتحۀوق ممراز و ترجیح  برای هریک از این 

No.23, 1929: 27 .) المللر نیبر  دیروان از سروی   سناگیمرارو و یکوچگراب   این دیدگاه در قضری  
 شرکل کره  بردین  (؛Mcintyre, 2007: 133)قرار گرفرت و توسرعه یافرت     دیتأکمورد دادگسرری 

 دیر تأک دیروان در قضری  مرذکور   . قرار گرفتپایدار   توسع در پیوند بامطصفانه معۀو  و  ۀاسرفاد
آن بر محیط زیست و  تأثیراتبرای دالیل اقرصادی   مشرر، د که برای اسرفاده از مطاب  آب کر

 (.Vinuals, 2008: 250) حاضر و آیطده نیز در نار گرفرره شرود   یهاقابل انراار برای نسل خقر
ی معۀرو  و مطصرفانه از یرک    برردار بهرهدیوان در قضی  کارخان  خمیر کاغذ نیز به ارتباط میان 

جروهر   عطروان بره   طبیع  مشرر، و تعاد  میان توسع  اقرصادی و حفاظت از محیط زیست مطب



 نامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ ؟؟، شمارۀ ؟؟، ؟؟ ؟؟فصل   16

در واقر  دیروان مفهروم توسرع  پایردار را       .(ICJ & Rep, 2010: para.177)توسع  پایدار یاد کررد  
 ,Hildering)ی ارتباط  میان مسائل محیط زیست و مسائل اقرصادی مقرر  کررد   احلۀه عطوانبه

ها مطصفانه از آبراه و معۀو  ۀمربوط به اسرفاد عواملبطابراین کشورها باید توازن  میان  (.33 :2004
جهت حفظ کم  و کیف  آب برقرار کططد تا حب اسرفاده از آب و حفاظرت از آب و جریران آب از   

 (.ICJ & Rep,1997: para.140) حفظ شود  المللنیب یهاپایدار در حۀوق آبراه  مبان  توسع
تکمیرل  گونر   «آبر  مشررر،   مطاب  از مطصفانه و معۀو  یبرداربهره» که اصل رسد م ناربه
زیرا وارد نکرردن خسرارت بره سررزمین دولرت      است   «از سرزمین انباریزاسرفادۀ غیر» اصل یافر 
معط  اگر دولر  از مطراب   بدین ؛مشرر، استآب  و مطصفانه از مطاب   معۀو  ۀمرهون اسرفاد  دیگر

د  اصرل دوم نیرز تحۀرب    کطر  یبرردار مطقۀ  و مطصفانه بهرره   گونخود به  قیمحستیمعدن  و ز
  برا همرین برداشرت از رابقر    گابچیکوو ناگیماروس   دادگسرری در قضی  المللنیدیوان ب .ابدی م

تأکیرد کررد؛ بردون ایطکره بره      « و مطصفانه از مطاب  معۀو  یبرداربهره»میان این دو اصل  بر اصل 
 (.ICJ & Rep, 1997: para.85) داشره باشدی ااشاره «از سرزمین انباریزدۀ غیراسرفا»اصل 

 

 . اصل همکاری3
است. به همرین دلیرل    ریانکارناپذ  ضرورت  المللنیب  همکاری در زمیط  حفاظت از محیط زیست
مطشور ملل مرحد )که در زمیط  مسرائل اجرمراع   اقرصرادی و     74اصل حسن همجواری در مادۀ 

  تفسیر شده قیمحستیز  المللنیبدهطدۀ همکاری ی است(  به توسعه و اجرای قواعد بسطتجار
اند در هم  شرایط و با حسرن  موظف هادولتبه موجب اصل همکاری   (.252: 1397است )نواری  

: 1390رابیطسرون    و کوالسوریا کورونیت برای حفاظت از محیط زیست با یکدیگر همکاری کططد )
  سرایر کشرورها را از وجرود    قر یمحسرت یزباید پیش از وقوع حروادث   اهآناین زمیطه (. در 110

وقای  بر محریط   گونهنیاخقرهای احرمال  آگاه سازند و با هدف جلوگیری از گسررش آثار مخرب 
  المللر نیبر زیست با آنان همکاری کرده و به کشورهای در معرض خقر نیز کمرک کططرد. اسرطاد    

(  مطشرور جهران    24؛ از جمله اعالمیر  اسررکهل  )اصرل    اندکردهمرعددی به اصل همکاری اشاره 
 برابری رعایت بر دیتأکنیز با  1997 کطوانسیون نیویور، در این اصل تینها( و در 1982طبیعت )
 یهرا دولرت  در موجود یهاتیظرف از مرۀابل یبرداربهره و ارض  تمامیت  هادولت میان حاکمیت
هرا  داده و اطالعرات  نۀش اساسر  تبراد    مقر  شده و مشرر،  المللنیب آبراه یا دریاچه ساحل 
 مشررر،   المللر نیبر  یهرا آبرراه  یا دریاچه  قیمحستیز و  شطاسآب وهوای  آب وضعیت دربارۀ

اصررل همکرراری در محرراک  و  (.317: 1398مررورد توجرره واقرر  شررده اسررت )اکبررری و مشررهدی  
و  1  نیز مورد اسررطاد قررار گرفرره اسرت  از جملره در قضرایای دریاچر  النرو        لمللانیبی هاوانید

________________________________________________________________ 
1. Lake Lanoux Arbitration 1957 (France v Spain) 
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ی همسرایه نسربت   هادولتکه پیوسره بر اصل حسن همجواری و تعهدات  1ناگیماروس-گابچیکوو
 (.20: 1394شده است )موسوی و همکاران   دیتأکبه یکدیگر 

 

 . اصول پیشگیری و احتیاط4
ه دارند تا از هرگونه اقدام  که بره تخریرب یرا آلرودگ  محریط      ها وظیف  دولتومقابب این اص

 و در موارد الزم اقدامات احریاط  الزم را بره انجرام رسرانطد   کططد   پیشگیری انجامد زیست م

Fitzmaurice, Ong, Merkouris, 2010: 183)).    در  هرای  اصل پیشگیری درصردد اسرت اقردام
 مذکور  صورت گیرد. رویکرد اصل ه آسیب  وارد آیدمراحل اولیه و در صورت امکان پیش از آنک

ملل   اصو  برنام سینوشیاسرکهل   پ 1972  ( توسط اعالمی  یرمسرۀیصورت مسرۀی  یا غ)به
  اعالمیر  11  اصل 1982  مطشور جهان  طبیعت در 1978محیط زیست در  در خصوصمرحد 
  دادگسررری  المللر نیبه دیوان توج .(Sands, 2003: 273) و مقر  شده است دییتأ 1992ریو 

به اصل پیشگیری در قضی  کارخانه خمیر کاغذ نشان از اهمیت روزافزون این اصرل در توسرع    
اصل پیشگیری را یک قاعدۀ عرف   موردنارمحیط زیست دارد. دیوان در قضی   المللنیبحۀوق 
در آرای  جادشرده یاقلمرداد کررد و ایرن امرر ناشر  از رویره و اعرۀراد حۀروق           المللنیبحۀوق 

 (.ICJ & Rep, 2010: para.101)   استالمللنیب

 پرکراربرد  مفراهی   و زیسرت  محیط از حفاظت ضروریات از احریاط  رویکرد یا احریاط اصل
 :Fitzmaurice, Ong, Merkouris, 2010 شرود  مر  شرطاخره  زیسرت  محریط  الملرل نیب حۀوق

 از حفاظرت مطارور  به»است:  کرده اشاره یاط  احر رویکرد به ریو  اعالمی  پانزده  اصل .((206
 .شود اعما  شانیهای برحسب توانا وها دولت توسط ستیبا م احریاط  رویکرد زیست  محیط
 فعالیرت  عدم دارد  وجود زیست محیط به ریناپذبرگشت یا و جدی صدمات خقر که مواردی در

 و بوده کارامد هزیطه نار از که ر حفاظ اقدامات انداخرن تعویب به برای مسرمسک  نباید علم 
 «.گردد هسرطد  زیست محیط تخریب از جلوگیری الزم 

عطروان  بره  احریراط  اصل به گابچیکوو ناگیماروس  قضی  در نیز دادگسرری  المللنیب دیوان
 زیسرت  محریط  المللنیب حۀوق از بخش عطوان به روزافزون حمایر  کسب حا  در»  که اصل 
 حمرایر   میرزان  از امرروزه  احریراط   (. اصرل ICJ,1997: para.42اسرت )  کررده  اسررطاد  «است

 و محاک  سوی از البره. دانست عرف  وضعیت دارای را آن توان م مسامحه با که است برخوردار
 وجود چطدان  تمایل  المللنیب عرف  قاعدۀ قالب در آن پذیرش به نسبت   المللنیب یهاوانید

 المللنیب حۀوق عرف  قاعدۀ یک وضعیت از تاکطون اصل این که عرۀدندم برخ  روازاین و ندارد
 (.Sands, 2003: 279است ) نبوده برخوردار زیست محیط

________________________________________________________________ 
2. Gabcikovo-Nagymaros Project(Hungary v. Slovakia), ICJ Reports, 1997 
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 ی دولت ترکیهطیمحستیزی المللنیبنقض تعهدات 
 نارام  یرک  جهرت  در راهرا  دولرت  مشررر،   آب  مطاب  از یبرداربهره بر حاک  هطجارها و اصو 

 معاهردات  و عرفر   الملرل نیبر  حۀروق  حۀروق    کلر   اصرو   پای  د که بردهسوق م  قانونمطد
  المللر نیب   مسئولیتآنها نۀ  و اصو  این به پایبطد نبودن. طدنیز هسر مرعهد   بدانالمللنیب

  و نیرز مسرئولیت   المللر نیبر زد  مسرئولیر  ناشر  از اعمرا  مرخلفانر       خواهد رق  راها دولت
 (. Tol & Verheyen, 2004: 111نشده )ط   ناش  از اعما  مالمللنیب

ها  کشوری که فعل یا تر، فعل مغایر با مۀرررات  دولت  المللنیولیت بئبراساس حۀوق مس
باید خسارت وارده به کشور یا کشورهای مرضررر از آن را جبرران     به او مطرسب است  المللنیب
مسئل  حرائز اهمیرت   یت آور است. ولئمس المللنینۀ  هر تعهد مۀرر در حۀوق ب در واق د  کط
توجره   ژهیوبه  موضوعات آن است  محیط زیست  ابعاد گوناگون و گسرردگ المللنیحۀوق ب در
. دیر نما مر ی موضوع )مانطد آلودگ   تخریب و دیگر پیامردهای مطفر (  مهر     ماهیت فرامرزبه 

  بلکره  مانرد  نمر آلرودگ    مطشرأ محدود به کشرور عامرل و یرا     صرفاً  قیمحستیزی ها آلودگ
ی هرراخسررارتسرربب ورود  توانررد مرر  وجررود دارد و کشررورهااحرمررا  سرررایت آن برره سررایر  

ست  لریکن شریوۀ تحۀرب آن    هادولتدر این موارد مسئولیت مروجه  اصوالً  شود. قیمحستیز
 .(28-29: 1381)زمان   مرفاوت است 

 :شود م  دو دیدگاه مقر  کل طوربهدر حوزۀ محیط زیست  
اه او   مطوط به پس از وقوع حادثه و ورود خسارت است. در واق  پس از ورود خسارت دیدگ

عمل  انرسابباید  دهیدانیزو برای اثبات مسئولیت دولت  کشور  شود مبحث مسئولیت مقر  
گرفرره و     ارتبراط سرببیت برین عمرل انجرام     المللر نیببه دولت خوانده  وقوع نۀ  یک تعهد 

 .(Shelton & Kiss, 2007: 1135)هایت وجود خسارت مادی را اثبات کطد خسارت وارده و در ن
  پریش از  هرا دولتی از تکالیف شکل  و اجرای  نسبت به ادسرهاعما   درصدددیدگاه دوم  

پیامردهای   تواند ماند در زمان انجام یک فعالیت  که موظف هادولتوقوع حادثه است. در واق  
ی هرا انیر زنرد   آور عمرل ی الزم را دربرارۀ آن بره  ها ابیارزباشد    داشره قیمحستیزاحرمال  

  هادولتممکن را بررس  و کشورهای در معرض تهدید را مقل  کططد. در این دیدگاه مسئولیت 
 (.Zamanek, 1991: 195) شود مخسارت در نار گرفره  هرگونهپیش از وجود آلودگ  و ورود 

ارات یرا نروع  آلرودگ  کره برا وجرود اتخراذ تمرام         در حوزۀ محیط زیست ممکن است با خس
ظاهر  تعدی و تجراوزی بره    برحسبتمهیدات الزم ایجاد شده است  مواجه شد. در چطین مواردی 

مسئولیر  ه  نخواهد داشت. از سروی   موردناررو دولت قواعد حۀوق  صورت نگرفره است و ازاین
خود مرحمل خسارت شده( نادیده گرفره )که بدون خقای  دهیدانیزدیگر  چطانچه وضعیت کشور 

. در پ  ایرن نارسرای  حۀروق      (Shelton & Kiss, 2007: 1134) رسد منار به رمطصفانهیغشود  
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کطوانسریون  در   سینوشیپمطاور تهی  تالش خود را به 1978از سا   المللنیبکمیسیون حۀوق 
بره حروزۀ خاصر  از     عمرالً ین مسرئولیت  نشده آغاز کرد. البره امورد مسئولیت ناش  از اعما  مط 

نشرده    ناشر  از اعمرا  مطر    المللر نیبر اصرل  مسرئولیت    گاهجلوهمحدود شد و  المللنیبحۀوق 
 .(Kiss & Shelton, 2007: 605)  شد قیمحستیزمخاطرات 

نشده  واکطش بره خسرارات فرامررزی    اهمیت برقراری و ایجاد مسئولیت ناش  از اعما  مط 
(. در Sands, 2003: 879لزوم صیانت و حفاظت از محیط زیسرت بروده اسرت )      وقیمحستیز

از حب اعما  هرگونه سیاست و فعالیر  که انجام آن مط  نشده باشد  برخوردارند   هادولتواق   
(. همکراری و  159-160: 1390رابیطسرون    و کوالسروریا  لیکن این حب نامحدود نیست )کرورو 

کططردۀ آن اسرت کره در    دأییت   المللر نیبر در جامعر    هرا دولرت میران   زیآممسالمت  سریهمز
رو   را رعایت کططد. ازاینقیمحستیزباید مالحاات  هادولتی از مطاب  آب  مشرر،  برداربهره

از مطاب  طبیع  و محیط زیست در قلمررو حراکمیر  خرود      هادولتی برداربهرهبا پذیرش حب 
محریط   الملرل نیبر رف   اصو  کل  حۀروق  و حۀروق   ع المللنیباین حب  در چارچوب حۀوق 

 سرت یز طیمحر   جبران خسارت در عرصر  یدشوار بهتوجه با  زیست محدود و مۀید شده است.
 «پیشگیری و احریراط »  وها به رعایت اص  الزام دولتانسانارتباط مسرمر آن با حیات  سبببه

کراهش   حرداقل جلروگیری یرا    راهکرار مطاسرب  بررای    محیط زیست  المللنیبدر حوزۀ حۀوق 
 .دشو محسوب م ستیزطیمح یو تخریب فرامرز ها آلودگ

ی از سد ایلیسرو  دولرت ترکیره مرتکرب نۀر       برداربهره انباریزبا در نار گرفرن پیامدهای 
ی ریر گشرکل  آنچره   عرفر   معاهردات  و اصرو  کلر  حۀروق  خواهرد شرد.        المللنیبتعهدات 
  عردم  زنرد  مر ی از سد ایلیسرو  رقر    برداربهرهر قبا  ساخت و   ترکیه را دالمللنیبمسئولیت 

  است. دربارۀ قابلیت اجرا و اسرطاد بره اصرو  کلر  حۀروق      قیمحستیزرعایت اسرانداردهای 
انرد( در مراجر  قضرای     عرفر   الملرل نیببرخوردار از خصیص  قاعدۀ حۀوق  آنها)که شماری از 

ت که بسیاری از اسطاد محیط زیسر  کره دولرت ترکیره      و علیه دولت ترکیه  باید گفالمللنیب
را امضا و تصویب کرده است  مرضرمن ایرن اصرو  هسررطد )از جملره اصرو  اسررفادۀ         آنهانیز 
ی معۀو  و مطصفانه  همکراری  پیشرگیری  احریراط  تعهرد بره      برداربهرهاز سرزمین   انباریزغیر

ی ( و عدم رعایت ایرن مروارد توسرط دولرت     ازابانیب  و مۀابله با قیمحستیزارزیاب  پیامدهای 
اسرطاد   .زند م  ترکیه را رق  المللنیبو مسئولیت  دیآ مشمار   بهالمللنیبمذکور  نۀ  تعهد 

پیوسرره اسرت و دربردارنردۀ اصرو  و      آنهرا   کره دولرت ترکیره بره     قر یمحسرت یز  المللر نیب
)اهداف  اصرو     1971رامسر    است  به این شر  است: کطوانسیونقیمحستیزاسرانداردهای 
(  5-2ی عضرو و مبادلر  اطالعرات مطردرج در مرواد      هرا دولرت ی میان هایهمکارتعهدات کل   

)اهداف  اصو   تعهدات  پژوهش و آموزش و آگاه  بخشر    1992کطوانسیون تغییرات اقلیم  
)اهرداف    1992(  کطوانسیون تطوع زیسر  12و  6 – 2عموم   مبادل  اطالعات مطدرج در مواد 
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ی پایردار  تشرخیص و   ریر گبهرهی عضو  اقدامات جهت حفاظت و هادولتاصو   همکاری میان 
و کراهش آثرار    راتیترأث ناارت و حفاظت  پژوهش و آموزش و آگاه  بخش  عمروم   ارزیراب    

   المللر نیبر ی هاونیکطوانسی فط  و علم   ارتباط با دیگر هایهمکار  مبادل  اطالعات  انباریز
ی سررازهماهطرر بررر  دیررتأک) 1997(  پروتکررل کیوتررو 22  18 -12  9 -1درج در مررواد مطرر
ی مل  با اصرو  و اسررانداردهای زیسرر  مطردرج در کطوانسریون تغییررات اقلیمر          هااستیس

-2بر مسئولیت مشرر، اما مرفاوت اعضا مطدرج در مواد  دیتأکی عضو و هادولتهمکاری میان 
ی عمرل   هرا برنامره )اهداف  اصو   تعهدات عموم    1994ی  زاابانیب( و کطوانسیون مۀابله با 7

 (.19و  16-9  4-2ی علم  و فط  و اقدامات حمایر  مطدرج در مواد هایهمکار
ی معۀرو  و  برداربهره)تعهد به  5و مواد  1997که در مورد کطوانسیون نیویور، گونههمان 

 11)تعهرد بره همکراری( و     8ر دو  سراحل (   )تعهد به عدم ورود خسارت به دیگ 7مطصفانه(  
 الملرل نیبحۀوق  قواعد  اشاره شد  این موارد در زمرۀ المللنیب ( این سطد رساناطالع)تعهد به 
جطبر    هرا دولرت بدان پیوسره باشطد یا خیر  برای تمرام    هادولت طکهیااز  نارصرفاند و عرف 
ی صرریح   هامخالفت 1997کطوانسیون نیویور،  دارد. هرچطد ترکیه در جریان تدوین آورالزام

با برخ  از مواد کطوانسیون ابراز داشره بود  در مواردی ه  پایبطدی مشروط خود را به برخر  از  
 دیر تأکی معۀو  و مطصفانه و برا  برداربهرهآب از جمله اصل  المللنیبهطجارهای بطیادین حۀوق 

 تواند نمرو از قاعدۀ معررض مصر نیز کرده و ازاین ی ساحل   اعالمهادولت مؤثری برداربهرهبر 
شود )نواری   مطدبهره  المللنیبی هارودخانهعرف  حاک  بر  المللنیبدر ارتباط با قواعد حۀوق 

  قیمحستیزکه گفری   موارد مرعددی از اسرانداردهای گونههمان(. به هر روی و 182: 1398
اند و این مسئله حکایرت از آن دارد کره   عرف  شطاسای  شده المللنیببخش  از حۀوق  عطوانبه

   این دولت را از اجرای این تعهدات قیمحستیزعدم عضویت دولت ترکیه در برخ  معاهدات 
ی سوبهآن است که گام برداشرن  دیمؤ  قیمحستیزمرمایز نخواهد کرد. رعایت اسرانداردهای 
 ست همراه باشد.  توسعه باید با حفاظت و صیانت از محیط زی

هرای  که دولرت ترکیره بره اقردام     طدک موسعت مخاطرات ناش  از پروژۀ سد ایلیسو ایجاب 
ممانعت یا کاهش خسارات احرمال  به محریط زیسرت همسرایگان خرود      مطاوربهفوری و الزم 
  کطد. ایرن در حرال  اسرت کره     طیبشیپآثار را  گونهنیاۀ کططدکطرر ی سازوکارهاروی آورد و 

( مانطد گرروه محریط زیسرر     www.ilisu.org.ukی دولر  یا غیردولر  ترکیه )هاسازمانخ  بر
  پروژۀ مرذکور  از بررسر    قیمحستیزی  در خصوص اثرات هاگزارشایلیسو با صدور و انرشار 

و  2001ی هاسا ی الزم را در هاتیشفافی  فاقد هاگزارشکرده و  نارصرفبسیاری از ابهامات 
ی مررورد انراررار برخرروردار نیسررت  هررایسررودمطدکرره از  انرردسرراخرهدی مطرشررر مرریال 2005

www.hasankeyfgirisimi.net)).  بسرریاری از موضرروعات اساسرر  در مررورد    هرراگررزارشایررن
پروژۀ موصوف بر کیفیت مطاب  آبر  و دسررسر     ریتأثی از سد ایلیسو مانطد برداربهرهی امدهایپ
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تطوع زیسر  و شرایط اقلیم  مطقۀه را ارزیاب  مطقۀر      وضعیتدستنییپای هادولتبدان در 
تسرهیل   مطاوربهی از سد ایلیسو را برداربهرهنکرده است. این در حال  است که ترکیه باید آثار 

ی همسایه بگذارد که اغلب از پیامدهای پرروژۀ  هادولتمشارکت مۀرض  و حسن نیت در اخریار 
  بررای  قر یمحسرت یزی فرامررزی  هرا  ابیر ارزن لزوم انجام بر ایخواهطد بود. افزون مرأثرمذکور 
  دارنرد  برخروردار از خصیصر  قاعردۀ     قیمحستیزی  که پیامدهای احرمال  هاطر و  هابرنامه
کاغرذ   ریر خم  دادگسررری در قضری  کارخانر     المللر نیبر عرف  است. دیروان   المللنیبحۀوق 

ی عرف  از اقاعده  فرامرزی به قیمحستیزر بار اعالم کرد که ارزیاب  آثا( برای نخسرین2010)
 هادولتی برخوردار از مۀبولیت بین اهیروی اخیر هادر سا »تبدیل شده است:  المللنیبحۀوق 

عام قلمداد کررد کره برر     المللنیبآن را در حا  حاضر یک شرط حۀوق  توان موجود دارد که 
قرری در خصروص فعالیرت صرطعر        در مرواردی کره خ  قر یمحسرت یزاساس آن ارزیاب  آثار 

 ICJ« )پیشطهادی وجود دارد که ممکن است آثار مخرب فرامرزی وجود داشره باشد  انجام شود

& Rep, 2010: para.204) .  ارزیراب  آثرار   »دیگرری اذعران کررد:     پراراگراف همچطین دیروان در
آغراز عملیرات و    بر این  به محر    باید قبل از اجرای یک پروژه انجام شود. افزونقیمحستیز

در جای  که الزم باشد  در طو  پروژه نیز ناارت مسرمر نسبت به آثار آن پروژه در قبا  محیط 
 .(ICJ & Rep, 2010: para.205)« زیست باید صورت پذیرد

مسررمر اعررراض    صرورت به  فرامرزی قیمحستیزبه لزوم ارزیاب  آثار  تطهانهدولت ترکیه 
بارسلون در مورد حفاظت دریای مدیررانره   1976کطوانسیون  4مادۀ  3نکرده است  بلکه در بطد 
  فرامررزی را  قر یمحستیزمادرید آن تعهد به انجام ارزیاب  آثار  1994علیه آلودگ  و پروتکل 

  فرامررزی اعرالم کررده    قیمحستیزی ها ابیارزپذیرفره و رضایت خود را در مورد لزوم انجام 
 (.251: 1397است )نواری  

کرد دولت ترکیه در قلمرو سرزمیط  خود  مطوط بر پایبطدی به تعهد جلروگیری از ورود  عمل
ی عراق و سروریه در سره   هادولتترکیه با  طکهیا. با هاستدولتخسارت فرامرزی در قبا  سایر 

های موجود نسبت به رودهرای دجلره و فررات بره     ده  گذشره  مذاکرات  را در خصوص اخرالف
نبوده است. ترکیره پیوسرره برر صرالحیت      مؤثر هاطرفها کن در رف  اخرالفانجام رسانیده  لی
کطد و اسرفاده از مطاب  آب  تحت قلمرو خود را تاب  حاکمیت کشورش م  دیتأکسرزمیط  خود 

ی معۀو  و مطصرفانه   برداربهرهی جابه) مؤثری برداربهره مطاوربهرو حۀ  طبیع    ازاینداند م
( از ایرن مطراب  بررای خرود قائرل بروده و اسرت        1997کطوانسریون نیویرور،    5مادۀ  1در بطد 

(Daoudy, 2004: 323 در مۀابل .)ی عراق و سوریه نیز همواره رودهای دجله و فررات را  هادولت
  قلمداد کرده و خواهان سهم  معۀو  و مطصرفانه از آن بررای خرود    المللنیبی هاآبراه  مثاببه

 (.Cohen, 1991: 8) شوند می بهیطه و پایدار از مطاب  مذکور را مرذکر ربردابهرهو لزوم  طدهسر
ی معۀو  و مطصفانه برداراصل بهرهکه گفری   برخالف نگرش دولت ترکیه  مقابب گونههمان
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  نسربت بره آن رودخانره     المللر نیب  کشورهای ساحل  یک آبراه از مطاب  آب  مشرر،  تمام 
یرک واحرد      المللر نیب  و یک رودخان (390: 1392)کاپونئرا   ندادارای حب حاکمیت مشرر،

ایجراد   و نیازمطد ساحل  است یهاکه مطاب  آن مرعلب به تمام دولت دشو اقرصادی  محسوب م
مشررر، مردیریر      یهرا اسرت یبررای تردوین و اجررای س   ی امطقۀهو   المللنییک سازوکار ب

این مردیریت مشررر،    .(Soboka Bulto & Takel, 2009: 309) آبریز  حوض  حفاظر  و توسع
تۀویرت وضرعیت هطجراری حۀروق       سربب  دشرو ایجراد  ی امطقۀره توافب  بر مبطای تواند که م
تحصیل چطرین تروافۀ      .شود تعهد به همکاری م ۀقوانین مخرلف دربردارندو  عرف  المللنیب

رای قضرای  دیروان   ایرن مسرئله در آ   .اسرت  سراحل   یهرا دولت همکاری با حسن نیتنیازمطد 
 کاغرذ  خمیرر  یهرا کارخانره و  ناگیمراروس  -گرابچیکوو  قضایای  دادگسرری مربوط به المللنیب

 معۀرو  و  یبرداربهرهدیگر   بیان اروگوئه نیز مورد اشاره و تصریح قرار گرفت. به رودخان  مجاور
تۀطیطر     یهرا طره یزم در سراحل   یهرا دولرت مشارکت  نیازمطد  المللنیب آبراه یک مطصفانه از
 (.Dellapenna, 2001علم  و مقالعات  است ) اجرای  

 

 یریگجهینت

ی از مطراب   برداربهره  به ساماندهبه موازات فراگیری بحران جهان  مدیریت مطاب  آب  اهمیت 
در وضر  قواعرد و مۀرررات     الملرل نیبر تابعران حۀروق    . کوشششود مآب  مشرر، نیز مقر  

کطوانسریون هلسریطک      2004  قواعد برلین 1966مانطد قواعد هلسیطک  ور آآور و غیرالزامالزام
در  1997و کطوانسریون    المللر نیبر ی هرا اچره یدرو  هرا آبرراه برای حفاظت و اسرفاده از 1992
 این مۀولهدهطده اهمیت نشان  المللنیب یهاغیر کشریران  از آبراه یهاحۀوق اسرفاده خصوص
قررار گرفرره    دیر تأکمرورد   ربرط یذ  المللنیبمذکور و دیگر اسطاد  در تمام  اسطاد آنچه .است

ی معۀرو  و مطصرفانه از مطراب  آبر  مشررر،      برردار بهرره از سرزمین   انباریزاست  اسرفادۀ غیر
آب در کطرار دیگرر    الملرل نیبمحیط زیست و حۀوق  المللنیبدو اصل بطیادین حۀوق  عطوانبه

 این زمیطه است.  در المللنیباصو  و قواعد عرف  
بره آهطر  همکراری و     توجره  بر هرای یکجانبره و   امروزه در عصر جهان  شدن  اتخراذ اقردام  

  بررای دولرر  تبردیل    المللنیببه ابزاری جهت گریز از مسئولیت  تواند نم  المللنیبهمبسرگ  
  اش ملر   خرود را در چرارچوب تحصریل مطراف      قر یمحستیز  المللنیبشود که نۀ  تعهدات 

ی از سد ایلیسو توسط دولت ترکیه نار برداربهره. از این زاویه اگر به پروژۀ دهد مسرمسک قرار م
. بره   یابیر  درمر  اش قر یمحستیز  المللنیبرا به تعهدات  موردناربیفکطی   توجه ناکاف  دولت 
ناپرذیری  رانآثاری و پیامردهای  جبر   تواند می از سد ایلیسو برداربهرهباور بسیاری از کارشطاسان 

خاورمیانره داشرره باشرد  آثراری همچرون کراهش میرزان آب دریرافر           زیر خبحرران برای مطقۀ  
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ی مرذکور و تشردید   هرا دولرت یر  در  زاابران یبکسال  و شی عراق و سوریه  تۀویت روند خهادولت
پدیدۀ ریزگرد در ایران که سالمت زیسر  شهروندان این کشور را در معرض مخاطرات جدی قررار  

حاضرر بره همکراری کارشطاسر  و علمر  برا        تطهانهده است. این در حال  است که دولت ترکیه دا
کشورهای ایران  عراق و سوریه در زمیط  بررس  آثار ناش  از پروژۀ موصوف نشده  بلکه به تعهدات 

را تصرویب کررده اسرت  مانطرد کطوانسریون       آنهرا   خود طبب اسطادی که قیمحستیز  المللنیب
  پروتکرل کیوترو   1992  کطوانسیون تطوع زیسر  1992کطوانسیون تغییرات اقلیم   1971رامسر 
  در این مۀوله مانطرد اصرو  عردم    المللنیبو عرف  1994ی  زاابانیبو کطوانسیون مۀابله با  1997
از سرزمین و اسرفادۀ معۀو  و مطصفانه از مطاب  آب  مشرر،  عمل نکرده و روشرن   انباریزۀ اسرفاد
   دولت خاط  قابل انراار خواهد بود.المللنیبموارد تحۀب مسئولیت  گونهنیاکه در  است
ی از سرد ایلیسرو برر    برردار بهرره   به بحران فراگیری که پیامدهای حاصل از پروژۀ دهانیپا

ی هرا دولرت ی مطقۀره  از جملره   هرا دولت  همکاری همراه با حسن نیت کطد ممطقۀه تحمیل 
  خود  اعر   المللنیب. دولت ترکیه باید براساس تعهدات طلبد ماز آن را  مرأثرمرصدی پروژه و 

عرفر   رعایرت جوانرب     المللنیب  محیط زیسر  یا حۀوق المللنیباز تعهدات مطدرج در اسطاد 
  طر یبشیپر توقف یا کطرر  عواقب ناگوار قابرل   مطاوربهاحریاط  پیشگیری و تباد  اطالعات را 

ارزیراب    مطاوربهی عراق  ایران و سوریه هادولتشود. همکاری این دولت با  دارعهدهاین پروژه  
ی از سد ایلیسرو  بایرد برا حسرن نیرت  شرفافیت علمر  و        برداربهرهدقیب و علم  آثار ناش  از 

کارشطاس  همراه باشد. مدیریت مطاب  آبر  مشررر، در جهران امرروز نیازمطرد همکراری همر         
ی سررزمیط  و مطراف    هرا تیصالحبر  دیتأکبا  توان نماست و  ی ساحل  و همجوار آنهادولت

مل  از همکاری و مدیریت مشرر، این مطاب  سر براز زد  در غیرر ایرن صرورت و برا توجره بره        
   دولت مسرطکف ققع  خواهد بود.المللنیب   تحۀب مسئولیت قیمحستیز انباریزپیامدهای 
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