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 مه مقد

آسیبگسترشفعالیت باعثسرعتگرفتن صنعتی زیستهای جلوههای و گرمحیطی

کیفیتمحیطزیستو خوردن برهم آن نتیجه استکه شده آنها جدیدیاز اقسام شدن

زیست به لطمه پایدار، چالشبرانگیزبومتوازن اقسام یکیاز است. ... و سالمتانسان ها،

المللدربندفرامرزییامرزگذراست.کمیسیونحقوقبینمحیطی،آسیبهایزیستآسیب

 ماده آسیب2ج از پیشگیری فعالیتطرح از ناشی فرامرزی آسیبهای خطرناک، های

آسیبیمی ازفرامرزیرا کنترلدولتیغیر مکانتحتصالحیتو یا و قلمرو در داندکه

بهبیانکامل نمایانشود. میدولتمنشا آسیبیرا توانفرامرزیدانستکهچهارعنصرتر،

آستانه بودن(، انسان فعل ترک یا فعل )حاصل انسانی منشا فیزیکی، پیامد یعنی ماهوی

برکشورکهعالوهنحویتوجهبودن(وآثارفرامرزیراداشتهباشدبهمشخصیازشدت)قابل

،منشا سازد.محیط متاثر نیز را دیگر کشورهای یا کشور تبعاتگ9زیست ستردگی

آشکارساختهکهرویکردسنتیوتأکیدمحیطیآسیبزیست اینحقیقترا هایفرامرزی،

بهرهدولت در خود حاکمیت بر قبالها در خسارت جبران نهایت در و منابع از برداری

جدیدیعنیآسیب بایدرویکرد و نبوده جوابگو محیطزیستسایرکشورها، به هایوارده

ر"پیشگیری" جایگزین خسارت"ا پیشگیریتعهد2نمود."جبران به دهندهدولت، انجام

داندوازفعالیتمتضمنآسیبفرامرزیراملزمبهعدمورودآسیببهکشورهایدیگرمی

همچنینتالشمقتضیاین و پیشگیرانه دولتمکلفاستاقداماتاحتیاطیو را9رو خود

ایناقداماتوهایفرامرزیجهتپیشگیریازآسیب اتخاذکند. کاهشنتایجمخربآنها

تعهداتیهستندکهازیکسوقصدکنترلوازسویدیگرقصدافزایشومجموعهاصول

بهحداقلرساندنهمکاریمیاندولت برایپیشگیرییا فراهمکردناطالعاتالزم در ها

4محیطیرادارند.خساراتزیست
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لشماروتنوعاسنادحقوقیکهمتضمنپیشگیریهستندتعهدبهپیشگیریبهدلیشناخت
بایدبهموضوعپیچیده عنوانیکهدفایاست.ازیکسوبرخیمعتقدندکهپیشگیریرا

آسیبعام ارزیابی نظیر حقوقی سازوکارهای مبین که هدفی گرفت؛ نظر در الشمول
استزیست خطرناک، مواد و گازها انتشار مجاز حد تعیین برمحیطی، حاکم انداردهای

بهترینفناوری از استفاده فرایندهایتولید، پروانهوسایرمحصوالتیا صدور هایموجود،
هایمتفاوتیبرایبیانتعهدبهالمللیازعبارتازسویدیگراسنادبین9شود.فنونمشابهمی

کرده پیشگیریاستفاده ماده برایمثال بین9اند. حقوق خصوصالمطرحکمیسیون للدر
آسیب از فعالیتپیشگیری از ناشی فرامرزی خطرناک)های می2۰۰9های مقرر که( دارد

خطررساندنحداقلبه"وبرایپیشگیری"مناسبریتدابهیکلاتخاذ"کشورمبدا،متعهدبه

کند:تعهدبهپیشگیریاست.اینمقررهازدونوعتعهدمجزاصحبتمی"هابیآسنیاوقوع
تع وقوعآسیبو ایفایتعهد و2محیطیهایزیستهدبهکاهشخطر منظور آنبه پساز

وپیشگیریبهروش اعالم ارزیابیخطر، کهشاملاعطایمجوز، نموده وترتیباتیاشاره ها
کنوانسیونحقوقدریاها914ماده2شود.بنداطالع،تبادلاطالعاتوآمادگیاضطراریمی

دولت91۹2) مو( را ظفمیها اطمینان"یضروراقداماتهیکل"کند و آورده عمل به را

فعالیت باعثورودآسیببهدولتهحاصلکنندکه هایایتحتصالحیتوکنترلآنها
کنوانسیون9دهماود.شمیندیگرونیزمناطقیکهخارجازحاکمیتکلیهکشورهاقراردارد

الملل،مطابقبامنشورمللمتحدواصولحقوقبینهاطبقداردکهدولتتنوعزیستیبیانمی
زیستسیاست موظفندهای و بوده خود منابع از استفاده بر حاکمیت حق دارای محیطی،

مناطقیکهخارجازقلمروملیاطمینانحاصلکنندکهفعالیت هایانجامشدهدرقلمرویا

بهمحیط یملقلمروازخارجکهیطقمناایکشورهاریسازیستایشاناستموجبصدمه
بعالوهآنهاست نشود؛ 6ماده ، تحتعنوان یریگهربهوحفاظتیبرایکلاقدامات»نیز

تاحدامکانو-هایشانبستهبهشرایطوتوانایی-زیستی،کشورهایعضوراازتنوع«داریپا
استراتژی وضع به ملزم مقتضی، نحو طرحبه برنامه، و گها و ملی حفاظتوهای نجاندن

نماید.ناگفتهنماندکهبرخیمواداینهایملیمیزیستیدرطرحبرداریپایدارازتنوعبهره
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2. Commentaries to the Draft Articles on Prevention of Transboundary Harm from 
Hazardous Activities p.390. 
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)همکاری(،5توانبهمادهمیهایپیشگیریاختصاصدادهشده،ازجملهکنوانسیونبهمؤلفه
99ماده ماده ماده92)اقداماتتشویقی(، سازیوآگاه)آموزش99)پژوهشوآموزش(،

بار(اشارهکرد.)ارزیابیتأثیراتوکاهشآثارزیان94عمومی(،ماده
(را9119)ESPOOمحیطیفرامرزیموسومبهکنوانسیونکنوانسیونارزیابیاثراتزیست

هایتواناولینسندیدانستکهحقوقوتکالیفاعضاراباتوجهبهاثراتفرامرزیفعالیتمی
مشخصنم شیوهآنها و زیستوده آثار با برایمقابله را میهایی ارائه دهد.محیطیفرامرزی

دهدکهموجدآسیبفرامرزیهاییراارائهمیضمیمهالفاینکنوانسیون،فهرستیازفعالیت
بند به2ماده9هستند. طرفینرا کنوانسیون، اتخاذ جمعیمتعهدبه اقداماتصورتفردییا

هایمحیطیفرامرزیناشیازفعالیتایپیشگیری،کاهشوکنترلآثارزیستبرمؤثرومناسب

هایفرامرزیبودهوسایرموادنماید.اینبندمتضمنتعهدکلیپیشگیریازآسیبموردنظرمی
دارد:کهمقررمی2ماده2اند،ازجملهبندتحریردرآمدهدرراستایاجرایبهترآنبهرشته

احزمانی» قابلکه فرامرزی آسیب ایجاد تمال طرفین هریکاز دارد، وجود اقداماتتوجه
الزماقداماتریساوییاجرا،یقانون اترا «.خاذخواهندنمودبرایاجرایمقرراتکنوانسیون،

محیطیتوسطدولتمنشاقبلازصدورکهبرلزومارزیابیآثارزیست2ماده9همچنینبند

2ماده5هاییکهاحتماالآسیبفرامرزیدارندتاکیددارد.طبقبندالیتهرگونهمجوزبرایفع
هاییکهدرضمیمهالفکنوانسیونلیستنشدهولیاحتمالدرموردفعالیت9هایمربوطهدولت

زابودنآنهاوجوددارد،بایستیواردبحثشدهوتصمیماتمقتضیرااتخاذکنند.قابلآسیب
بهمؤلفهذکراستکهاینکنو هایدیگراصلپیشگیرینیزانسیوندرکنارتعهداتمذکور،

 مثالمادهپرداخته اطالع9است. به ملزم را دردولتمنشا کشورهاییکه یا کشور رسانیبه

نماید.معرضآسیبفرامرزیهستند،می
شگیری(بهتعهدکلیمبنیبرپی9112)کنوانسیونآثارفرامرزیناشیازحوادثصنعتی

 اعضایاینکنوانسیونوفقماده است. محیطزیستپرداخته و انسان به صدمه ورود 2از
سازیوواکنشبهحوادثصنعتیکهبالقوهآثارفرامرزیگیری،آمادهمتعهدهستندبهپیش

 بند دولت9مادهماده9دارند. تعهد اصلی محور محسوبمیکه میها مقرر دارد:شود،
با» بهاعضاء همیداقداماتمتناسبرا بهکارگرفتهوبا پیشگیریازوسیلههمکاریکنندتا
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نمودهویاحداقل زیستحفاظتجاکهممکناست،ازانسانومحیطحوادثصنعتیتاآن
کاهشآثارچنینحوادثیازشدتوگستره بایداقداماتآنبا بکاهندبرایاینمنظور ها

همانمادهبیان2بند«.وضعبهحالسابق،اعمالشودیناقداماتینظیراعادهپیشگیرانهوهمچن
ویهمکاربریمبتناقداماتریساومشورتاطالعات،تبادلوسیلهطرفینبایدبه»داردکه:می

سیاستناموجهریتأخبدون بهبود، و حوادثصنعتی جهتکاهشخطر راهبردهایی و ها
 «.وضعبهحالسابقراتوسعهبخشیدهوبهاجرادربیاورندجملهاعادهاقداماتپیشگیرانه،از

خص در موادی متضمن که اسنادی تعداد شد، مالحظه دولتچنانچه تعهد بهوص ها

اینحالکماکانسواالتوابهاماتیپیرامون پیشگیریازآسیبفرامرزیهستندکمنیستبا

ماهیتاینتعهد،اجزایسازندهآنوجایگاههریکازآنهادراحرازایفایانقضتعهدوجود

ازاصلی عبارتدارد، متفاوتاسناپردازیتریندالیلابهامات، بینهاینسبتاَ تاد المللیاست؛

بایستازحدیکهدربرخیاسنادصراحتاَازعبارتتعهدبهپیشگیریاستفادهنشدهوصرفاَمی

هاییکهمارادرشناختدقیقاینمضمونعباراتبهکاررفتهآنرااستنباطنمود.یکیازراه

یاریمی نقضآن احراز و آنتعهد عناصرسازنده استخراج ارساند رویهز و اسناد هایدل

المللیجامعبهقضاییوتجزیهوتحلیلآنهاست.بااینوجودمادامیکهخالءیکمعاهدهبین

توانمدعیاجرایصحیحویکسانآنکند،نمیمنظورتنظیمتعهدبهپیشگیریخودنماییمی

تداوبهترتیبدرسازیابهاماتموجود؛ابالمللیبود.اینپژوهشبهدنبالشفافدرسطحبین

پردازدوهایاولودومبهبررسیعناصرماهوی)تالشمقتضی(وشکلی)همکاری(میبخش

سپسدربخشسوممناسباتمیاندوعنصرونقشآنهادرتحققمسئولیتدولتمنشاارزیابی

گیریوارائهپیشنهادپرداختهشدهاست.شدهونهایتاَبهنتیجه



 مقتضی: عنصر ماهوی تعهد به تالش .1

المللیمرتبطبهدفعاتازعباراتیمانندانجاماقداماتالزم،مناسب،موثرویااسنادبین

مطالبهمیمتناسباستفادهکرده اَعمالیخاصرا کلیهاندوازکشورهاحسبمورد، کنند.

متحققوگیرد؛تعهدیکهشرطالزاینعباراتتحتلوایتعهدبهتالشمقتضیقرارمی

ایفا نقشکلیدی آن محدوده برایمشخصساختن و بوده پیشگیری به عینیتبخشیدن
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رغماهمیتیکهکنیم.تالشمقتضیعلیروماازآنبهعنصرماهوییادمیکندوازاینمی

تعهدات بر موضوع این که است شده تثبیت محتوای فاقد و مبهم بسیار مفهومی دارد

متعاقبامسنولیتدولتباآنازجملهتعهدبهپیشگیریاثرمنفیگذاشتهوالمللیمرتبطبین

تحت نیز قراررا دهدمیالشعاع دولت. تعهدات تعیین در که مشکالتی از بهیکی ها

و ندارد تالشمقتضیوجود یکنواختیاز هیچمعیار ایناستکه دارد پیشگیریوجود

روزند.درمطالبپیشضاییبهاینمشکلدامنمیقهاوهمچنینرویهدولتکمبودرویه

سعیشدهتابهمنظورحصولبهیکمفهومکلیازتالشمقتضیوبیانخصوصیاتآن،

معیارهاییرااستخراجنمودهوازاینطریقاجزایسازندهتالشمقتضیرامشخصنماییم.


 رائه چارچوب. استخراج معیار از اسناد و رویه قضایی: تالشی برای ا1-1

(ونیز2۰۰9الملل)نویسکمیسیونحقوقبینوهمچنینطرحپیش9درمعاهداتمتعدد

هاوهمچنینبهمحیطیدولتزیستهیاولتعهدتالشمقتضیبهعنوان2منشورجهانیطبیعت

است.زیستموردتوجهقرارگرفتهبرایحمایتازمحیطیاساساریمععنوانیک

مشخصه دومین مقتضی، اقداماتریپذانعطافتالش عبارت از اغلب که است آن ی

می استفاده حقوقبینمتناسببرایآن در اگرچه المللتالشمقتضییکاصلعامشود.

موجبتوسعهقواعدواستاندارهاییشدهاستکهپیشگیریدولتحقوقیاستامارویه ها

سعیدرمشخص4رویهقضایی9.طلبدیرامیخصوصهایخاص،مراقبتویارفتاربهدرزمینه

                                                                                                                                                                                                     

کنوانسیونآلودگیفرامرزیهوایی2(،ماده91۹2کنوانسیونحقوقدریاها)914ماده9.برایاطالعاتبیشترر.کبند9
( 9191دوربرد ماده و )2 مورد ویندر الیهکنوانسیون )حفاظتاز 91۹5ازن مواد ،)9 پیشگیریاز2و کنوانسیون

بند موادزایدودیگرمواد، محیطیدرکنوانسیونارزیابیاثراتزیست2ماده9آلودگیدریاییناشیازدفع)تخلیه(
 المللی.هایبینچههایفرامرزیودریاراهکنوانسیونحفاظتواستفادهازآب2یماده9قالبفرامرزی،پاراگراف

2. See Principle 21 of the World Charter for Nature (General Assembly resolution 37/7 
of 28 October 1982), available at: http://www.un.org/documents/ga/res/ 37/a37r 
007.htm, (Last visited: June 16, 2018). 
3. Timo Koivurova, “Due Diligence, Max Planck Encyclopedia of Public International 
Law”, Oxford University Press, Oxford” (2013), p. 1. available at: https:// www. 
arcticcentre.org/ loader.aspx?id= 78182718-d0c9-4833-97b3-b69299e2f127, (Last 
visited: June 15, 2018). 
 

توانیدبهآرایذیلمراجعهکنید:رمی.برایاطالعاتبیشت4
رایناختالفبینآلمانوسوئیس،درارتباطباآلودگیرودخانه،(میانایاالتمتحدهوانگلستان9۹92داوریآالباما)

بین91۹6) موقتدیوان دستور قضیه( در دریاها ماکسپالنت»المللی »( بریتانیا و ایرلند نظریه2۰۰9اختالفمیان )
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توانبهایننتیجهرسیدکهپذیریداشتهاستکهبابررسیآنهامیهایانعطافکردنشاخصه

یافتگی،وسایلوامکاناتدرتالشدولتمنشابایدمتناسببااهمیتموضوع،میزانتوسعه

پذیریانعطاف9جامپذیرد.دسترس)موجود(وشدتمیزانخطریکهمتضمنآسیباستان

دیگرهممی زاویه از تضمینپیشگیریکاملاسترا عبارت.تواننگریستوآنعدم به

نمی باز کند اتخاذ را الزم اقدامات خاصی موضوع در یکدولت اگر حتی توانددیگر

است. کرده کامل پیشگیری ضررها همه از که عبارت2ضمانتکند همچونوجود هایی

تنزیلحتیاالمکانخطردرموادکاهشی هاینویسپیشگیریازآسیبطرحپیش4و9ا

محیطیفرامرزیبهروشنیگویایانعطافموجوددرتعهدتالشمقتضیاستضمنزیست

بین حقوق کمیسیون مادهآنکه تفسیر در اقدامات،99الملل اتخاذ به منشا دولت تعهد از

تالشمقتضیمییسخنبهمیالیتنزورانهیشگیپ دانددرواقعکمیسیونبهنآوردهوآنرا

4است.نوعیعدمتضمینبهپیشگیریکاملراتصدیقنموده

بودناست،برایناساستالشمقتضیبهشدتتحتتاثیرالیسوایپو،گیژسومینوی

تفسیرپذیرالمللدرقالبعباراتیزمانوتحوالتناشیازآنقراردارد.کمیسیونحقوقبین

تالش استاندارد مفهوم تغییر در عواملیکه عنوان فناوریبه پیشرفتعلمیو به نامتقن و

مؤث مینرمقتضی اشاره محدودهد گرچه کند پیشرفت دولتو توسط آن لحاظ هانحوه

هایحامیدرمنطقهبستردریاهامشورتیدرموردتعهداتدولتمشخصنشدهاست.نظریه

ردتعهدبهتالشمقتضیداییژگیسیالبودنتالشمقتضیاشارهنمودهوبیانم(بهو2۰99)

                                                                                                                                                                                                     

المللی(رایدیوانبین2۰99هایحامیدرمنطقه)هاوتعهداتدولتالمللیدریاهادرقضیهمسئولیتشورتیدیوانبینم
مرزیهایانجامشدهازسوینیکاراگوئهدرمنطقه(قضیهبرخیفعالیت2۰9۰دادگستریدرقضیهکارخانهخمیرکاغذ)

 (.2۰95خوان)سنتوسطکاستاریکاکناررودخانهوساختجاده

1. Hanqin Xue, Transboundary Damage in International Law, Vol. 27 (Cambridge 
University Press, 2003) pp. 162,163. 
2. Marte Jervan, “The Prohibition of Trans Boundary Environmental Harm, an 
Analysis of the Contribution of the International Court of Justice to the Development of 
the No-Harm Rule”, PluriCourts Research Paper (2014), Nos. 14-17, p. 65. 
3. Draft Articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities, with 
Commentaries (2001) PP. 153-154, available at: legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/ 
commentaries/ 9_7_2001.pdf, (Last visited: June 16, 2018). 

.برایناساسفقطکافیاستدولتمنشاتمامتالشخودرادرپیشگیریازآسیبمزبوربهکاربندداماچنانچهامکان4
دولتنهایتتالشممکنخو باشد، نداشته وجود خواهدپیشگیریاولیه کار آنبه کاهشخطر جهتتنزیلیا را د

 گرفت.
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تواندباگذشتزمانتغییرکندچراکهاقداماتیکهدریکزمان،مناسبودقیقبهنظرمی

رسد،ممکناستدرزماندیگروبالحاظدستاوردهایعلمیوفناوریجدید،ناکافیومی

غیردقیقبهنظرآیند.


 تالش مقتضی . اجزای سازنده2-1

آناست.رایفهمبهترتعهدبهتالشمقتضی،تجزیهوتحلیلعناصرسازندهبگامبعدی

توانبرشمردکهبهترتیبشاملدراینراستاسهعملرابهعنوانعناصرکلیدیاینتعهدمی

شود.موقعواقداممتناسبمیبینیآسیبیاخطر،اقدامبهپیش


 بینی آسیب . پیش1-2-1

پیشآسیبزیست هیرودربینینمود.محیطیزمانیقابلپیشگیریاستکهبتوانآنرا

،«جدی»،«واقعی»بینیازاوصافمختلفیهمچونبرایاحرازآسیبقابلپیشموجودییقضا

ازآناستفادهشدهاستکه9«غیرقابلقبول»،«شناختهشده»،«مشخص»،«احتمالوقوعزیاد»

پیش ویژگی دو اوصافبینیمیان عنوان به عبارات سایر از بیشتر جدیت، میزان و پذیری

نکتهاولآسیببهکارگرفتهشدهاست.دررابطهباپیش بینیدونکتهمهمقبالذکراست:

روداشتنبینیمقیاسیامحلدقیقآسیبندارند؛ازاینهاالزامیبهپیشایناستکهدولت

بینیپیامدهایبینیموقعیتیاآسیبمشخصالزمنیستبلکهصرفپیشمقطعیبهپیشعل

 2کند.عامآسیبتوسطدولتمنشاکفایتمی

ادعانمایدکهبدونبینیاست؛ممکناستدولتمنشانکتهدومنقشادلهعلمیدرپیش

وکنترلآنندارد؛اماوجودادلهعلمیدالبربروزآسیبفرامرزیهیچالزامیبهپیشگیری

بهخطرمیازآنجاییکهپذیرشچنیندیدگاهیمحیط اندازددرصورتفقدانزیسترا

براحتیاطگذاشتهوبراساسآنعملکرد. ادلهعلمیدرتعهدبه9ادلهعلمیبایدبنارا لذا

کند.بینیآسیب(نقشیایفانمیتالشمقتضی)پیش
                                                                                                                                                                                                     
1. Portuguese Colonies Case (Portugal V. Germany) Award of 1928, II BR AA (1949) 
Para. 1031. 
2. Christina Voigt, “State Responsibility for Climate Change Damages”, Nordic 
Journal of International Law, (2008), 77(1-2) pp.11, 12. 
3. Maria Flemme, “Due Diligence in International Law”, Lup Student Papers, (2005), 
p.15. 
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 موقع. واکنش به 2-2-1

بایدپسازپیشب بینیآسیبنسبتبهآنرایایفایتعهدبهتالشمقتضیدولتمنشا

اقدامات ضروری»واکنشنشاندهدیعنیبایدکلیه » دسترس»و در » در اولین»را فرصت«

برایپیشگیریازبروزآسیبویاکنترلآنبهکارگیرد.بدیهیاستزمانیکهدولتمنشا

تریهایدردسترسجهتواکنشاستفادهنمایدنتیجهمطلوبولوژِیازبهترینوآخرینتکن

بینیتواندمدعیانجامتالشمقتضیباشدکهپسازپیششودبنابراینزمانیمیحاصلمی

هاییکهداردبرایمهارومقابلهباآسیباستفادهآسیب،درفرصتمقتضیازبهترینفناوری

 بعضی داشتکه توجه باید واکنشالزمنماید. با و تنهایی به آسیب، منشا کشور مواقع

اقداممی اگرآسیبجهانیباشد، جلوگیریکنداما تواندازگسترشآنبهدیگرکشورها

کلیهکشورهااستکهاقداماتالزمموقعبهعنوانجزئیازتعهدبهتالشمقتضیبرعهدهبه

 9ترشدنآسیبجلوگیرینمایند.یمرادربهترینزمانانجامدهندوازگسترشووخ

 
 خاذ اقدامات متناسب. ات3-2-1

ازیکطرفباتوجهبهشرایطداخلیمنظورازاقداماتمتناسباقداماتیاستکهدولت

لحاظخطراتپیچیده با طرفدیگر از و بنابراینآسیب خود دهد. انجام هایفرامرزیباید

یطواوضاعواحوالداخلیدولتمنشاودیگریتوجهاقداماتمتناسبدووجهداردیکیشرا

بهتبعاتآسیببرایسایرین.درموردوجهنخست،ازآنجاییکههمهکشورهاازتواناییو

انصافحکممیظرفیت یدولتمنشادرواقعکندکهبهظرفیتهایمشابهبرخوردارنیستند،

عنوانیکواقعیت به ازیکپیشگیریازآسیبتوجهشود. بایدپذیرفتمیزانمراقبتیکه

توسعه انسانی و مادی منابع و اقتصاد با تکاملدولت حکومتی یکنظام و انتظاریافته یافته

بسیارمتفاوتازدولتمی این2هاییاستکهازایننظردرجایگاهمناسبیقرارندارند.رود،

 متفاوتنیز اصلمسئولیتمشترکاما شاخصبرداشتمطابقبا هاییاستبرایاینمنظور

محیطیهمچونسطحتوسعهاقتصادیونیزمیزاندخالتدرایجادوتداومخطرآسیبزیست

توانددراحرازایفایتالشمقتضیتعیینکنندهباشد.می
                                                                                                                                                                                                     
1. Christina Voigt, “State Responsibility for Climate Change Damages”, Nordic 
Journal of International Law, (2008), 77(1-2) pp.10, 11. 
2. René Lefber, Transboundary Environmental Interference and the Origin of State 
Liability (The Hague: Kluwer Law International, 1999) p.65. 
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ازمعیارتعادلمی استفاده وجهدوم، برقراریتعادلمیاندررابطهبا تواندمثمرثمرباشد؛

هاییاستکهبرایدیدهیکیازشاخصههایدولتمنشاومنافعدولتآسیبظرفیتمنافعو

می کار آسیبتشخیصتناسببه حوزه در برایمثال گازهایگلخانهآید. ای؛هایناشیاز

ایبایدبهکارگرفتهشوددرحوزهاینکهچهابزارهاییجهتکاهشغلظتگازهایگلخانه

موضوعکهگیردامااینالحاظشرایطداخلیآندولتصورتمیصالحدیددولتمنشاوب

،مستلزمبرقراریتعادلمیانمنافعدولتمنشارابزاریاابزارهایانتخابیاساسامتناسباستیاخی

وودولت ازموارددیگربرقراریتعادلمیانحاکمیتسرزمینیدولتمنشا هایمتاثراست.

هایفنیواقتصادیدولتمنشاازیکویاوجودتعادلمیانتواناییتمامیتارضیکشورمتأثر

طوربالقوهدرمعرضخطرقرارداردازسویدیگراست.البتهبایدتوجهسوومنافعدولتیکهبه

توانبایکتحلیلکلیداشتکهمتناسببودن،بهوقایعخاصهرموردبستگیداردونمی

شود،وهواییایجادمیقرارداد؛مثالآسیبیکهدراثرتغییراتآبهمهجزئیاتراموردبررسی

دیگرتواندمنجربهازدستدادنزمین،آسیببهسالمتیواموالمردموخطراتبالقوهمی

دولت از برایبرخی خطر این اما کشورهایپستوگردد، کشورهایکوچکو بویژه ها

جدیکم بسیار بنابارتفاع، است. تر اقدامات فقط اساسی»راین گازهایکاهنده« غلظت

کهبرایکشورهاییکهدرحالیتلقیشود،در«متناسب»کشورهاتواندبرایآنای،میگلخانه

کند.حساسیتکمترهمکفایتمیمعرضخطرکمتریهستند،انجاماقداماتمذکوربادرجه

اتخا تعهد اجرایصحیح منظور به استکه ذکر تکلیفقابل یا وظیفه اقداماتمتناسب، ذ

اثراتزیست ارزیابی اطالعاتو تبادل همکاری، برایمشورت، توسطعمومی که محیطی

بین حقوق پیشکمیسیون طرح در آسیبالملل از پیشگیری ازنویس ناشی فرامرزی های

زمهماست.اند،نی(بهعنوانابزارهایاجراییتعیینشده1و۹هایخطرناک)موادفعالیت



 . تعهد به همکاری: عنصر شکلی 2
شدنتعهدتالشمقتضی،وجودهمکاریاست.همکاریبهعنوانتعهدیعملیاتیالزمه

محیطیورویهقضایینمودداشتهاست.تعهدبهعرفیومعاهداتیدربسیاریازاسنادزیست

کند.درمتفاوتیپیدامیهمکاریحسباینکهقبلازبروزآسیبباشدیابعدازآناهداف
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مسایلناشیاز سایر و هدفجبرانخساراتوارده آسیب، بروز از همکاریبعد به تعهد

خواهدبرایحلونیزدیوانداوریازطرفینمی«تریلاسملتر»آسیباستچنانچهدررای

همکاریفصلمسائلناشیازآلودگیپیشآمدهباهمهمکارینمایند؛اماهدفازتعهدبه

قبلازبروزآسیب،پیشگیریازبروزآسیباستوبههمینجهتازآنتحتعنوانعنصر

شود.برایناساسکشوریکهازهمانابتدابرایپیشگیریازشکلیتعهدبهپیشگیرییادمی

ایفانموده اساسکارخودقراردهدتعهدخودبهپیشگیریرا آسیبفرامرزی،همکاریرا

تصدیقنمودهکهپالنتماکسالمللیحقوقدریاهادرقضیهرهمینراستادیوانبیناست.د

براساسکنوانسیونحقوقدریاهاوحقوقبیندولت المللعمومیبهمنظورپیشگیریازها

9آلودگیدریاها،ملزمبههمکاریبایکدیگرهستند.
 


 . اجزای تعهد به همکاری1-2

 عنوان به همکاری به کارتعهد خاصبه و عام معنای دو در پیشگیری، شکلی عنصر

کههمکاریشودحالآنرسانی،مشورتومذاکرهمیرودومعنایخاصآنشاملاطالعمی

گیرد؛بهنظرمحیطیرانیزدربرمیبرمواردمذکور،ارزیابیآثارزیستدرمعنایعامعالوه

اردبایدمعنایعامهمکاریرامدنظرقراردادزیستدرسدباتوجهبهاهمیتیکهمحیطمی

زیرامتضمنحفاظتموثرترازمحیطزیستاست،رویهقضایینیزمویدپذیرشمعنایعام

همکاریاست.

 
 محیطی. ارزیابی اثرات زیست1-1-2

اثراتزیست ارزیابی چارچوبفرامرزی)کنوانسیون به2(9119محیطیدر ارزیابیرا

زیستتعریفکردهاستکهروشداخلیبررسیاثراحتمالیفعالیتبرمحیطعنوانآیینو

می فرامرزی مخرب آثار کنترل و کاهش یا و پیشگیری آن طبق9باشد.هدف بنابراین

اجرایارزیابی،متأثرازالزاماتقانونیوابزارهایعملیاستکههردولتنحوه؛کنوانسیون
                                                                                                                                                                                                     
1. Alexandre kiss, Dinah Shelton, Guide to International Environmental Law (United 
States of America: Martinus Nijhoff Publishers, 2007) p.13. 
2. Convention on Environmental Impact Assessment in Transboundary Context, Signed 
at Espoo, on 25 February 1991. 
3. Hanqin Xue, Transboundary Damage in International Law, Vol. 27 (Cambridge 
University Press, 2003) pp. 161- 168. 
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داردوبدیهیاستکهامکاناتفنیومنابعمالیواقتصادیاشدراختیارداخلیحقوقدر

هایموجودخودبهبهتریننحووباحسناثرگذارخواهدبودومادامیکهدولتازظرفیت

 توانگفتکهتعهدبهارزیابیراانجامدادهاست.نیتاستفادهنمایدمی

نندآمریکا،کاناداوکشورهایهایحقوقیداخلیمامحیطیدرنظامارزیابیآثارزیست

نامهآمریکایشمالیهایدوجانبههمکاریمانندموافقتنامهعضواتحادیهاروپاونیزموافقت

نامههمکاریبرایحفاظتازمحیطزیست(،موافقت9119محیطی)درموردهمکاریزیست

(9114واوکراین)محیطیبینلهستان(ومعاهدههمکاریزیست9114بینآلمانولهستان)

تغییراتآبو مورد مللمتحددر مانندکنوانسیونسازمان همچنینمعاهداتچندجانبه و

المللیهایبین(،کنوانسیونحفاظتواستفادهازمنابعآبیفرامرزیودریاچه9112هوایی)

آسیب9112) پیشگیریاز طرح فعالیت(، از ناشی فرامرزی و9(2۰۰9هایخطرناک)های

اروپادستورالعمل اتحادیه 2های منعکسشده ماده مثال برای نسبتبه9است. فوق طرح

بینیاست،محیطیغیرقابلپیشهاازلحاظزیستآنهایصنعتیکهنتیجههایافعالیتپروژه

اسنادومقرراتیادشده،مضمون فارغازجزئیاتمندرجدر الزمدانستهاست. ارزیابیرا

طوربالقوهموجدآسیبفرامرزیهکشورهاییکهبهژترکبودهواعضایخودرابویآنهامش

ایکهارزیابیکنند.مهمترینفایدهزاملزممیهستند،بهارزیابیعلمیوعملیفعالیتآسیب

گیریدرخصوصعدمانجامیکفعالیتویاانجامتوامباداردایناستکهامکانتصمیم

 آورد.ربطفراهممیایکشورهایذیاحتیاطآنرابر

  رأیداوریکارخانه دیوان«اسملترتریل»در اهبداوری، ازر ناشی میتارزیابیآثار

فعالیت قابل خطر است.هایموجد نموده تأکید بین9توجه دردیوان نیز المللیدادگستری

اروسضمنتأکیدبرناگیم-وگابچیکوآرایمختلفخودبهاینموضوعپرداخته؛درقضیه
                                                                                                                                                                                                     
1. Draft Articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities, 
with Commentaries”, (2001), PP. 157, 158. Available at: legal.un.org/ilc/texts/instruments/ 
english/commentaries/9_7_2001.pdf, (Last visited: June 16, 2018). 
2. Council Directive 97/11/EC of 3 March 1997 amending Directive 85/337/EEC on the 
assessment of the effects of certain public and private projects on the environment, available 
at: http:// www. fao. org/ faolex/ results/ details/en/c/LEX-FAOC018645/. (Last Visited, 
June 19, 2018). 
3. Trail Smelter Case (United States, Canada), 16 April 1938 and 11 March 1941, p. 1973, 
available at: http://legal.un.org/riaa/cases/vol_III/1905-1982.pdf, (Last visited: June 17, 
2018). 
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نمایدهاییمیآثارفعالیت"ارزیابیمداوم"هاراملزمبهزیست،دولتپذیربودنمحیطآسیب

آسیب مستعد که بهبه زیست دیوانخصوصآسیبمحیط همچنین هستند. فرامرزی های

همبهایمحیطیرازنجیرهنظارتبعدیبرخطراتزیستمحیطیوارزیابیقبلیاثراتزیست

محیطیابزاریمهمدرداردهمانطورکهارزیابیاثراتزیستپیوستهتلقینمودهوابرازمی

آسیب میهایزیستپیشگیریاز نظارتمناسبنیز در قصور بهمحیطیاست، تواندمنجر

شکستدراتخاذاقداماتمتناسبودرنتیجهعدمانجامتالشمقتضیجهتایفایتعهدبه

9.دپیشگیریشو

محیطیرانسبتبهاجرایهرکارخانهخمیرکاغذنیزارزیابیآثارزیستدیواندرپرونده

کندودربنددارد،ضروریاعالممی"توجهپتانسیلایجادآسیبفرامرزیقابل"طرحیکه

رنیندهمچ2المللعاماست.حقوقبین،دارد:امروزهمنشاالتزامبهارزیابیمیرایاظهار2۰4

9۰4بندهای ،959 954و راجع قضیهرأیخود فعالیتبه سویبرخی از شده انجام های

منطقه در رودخانهمرزیوساختجادهنیکاراگوئه کنار میانسنتوسطکاستاریکا خوان،

داردکهارزیابیاولیهازفعالیتموجدبینیخطر،پیوندبرقرارکردهوبیانمیارزیابیوپیش

"تشخیصخطرآسیبفرامرزی"توانندبرایهامیهاییاستکهدولتیکیازروشخطر،

تنگهالمللیحقوقدریاهانیزدردستورموقتصادرهدرقضیهدیوانبین9ازآنبهرهگیرند.
ازجوهور سنگاپور خودداری به اشاره ارضیضمن گسترش یا احیا که آثاری ارزیابی

زیستدریاییتحتصالحیتمالزیبگذارد،براهمیتهمکاریاومحیطهتواندبرآبمی

زابهمحیطزیستاشارهمیانطرفینوضرورتانجامارزیابیقبلازانجامهرفعالیتآسیب

دستورموقتبهدرستیبیانگرمناسباتمیانارزیابیوهمکاریاست51فراز4نمودهاست.

 ندهاست.کهازدیددیوانحقوقدریاهاپنهاننما

                                                                                                                                                                                                     
1. Gabcikovo Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), 1997. Para 112. 
2. Judgments | Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay) | International 
Court of Justice, paras 119, 204. available at: www.icj-cij.org/en/case/135/judgments, 
(Last visited: June 15, 2018). 
3. Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Cost Arica v. 
Nicaragua) and Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River 
(Nicaragua v. Cost Arica), Judgment of 16 December 2015, Paras 104, 153, 154. 
4. Case concerning Land Reclamation by Singapore in and Around the Straits of Johor 
(Malaysia v. Singapore), Provisional Measures, ITLOS No 12 (2003), Paras 95, 106, 
available at: legal.un.org/riaa/cases/vol_XXVII/133-145.pdf, (Last visited: June 17, 
2018). 
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 رسانی . اطالع2-1-2

الوقوعباشد،محیطینشاندهندهوجودآسیبفرامرزیقریبچنانچهارزیابیآثارزیست

کشورهایمتأثرشوندهرادراولینفرصتازپروژهموردنظرخودمطلعسازد؛دولتِمنشاباید

هایذیربطراازدولتتعهدبههمکاریاینتکلیفرابرعهدهدولتمنشاقراردادهاستتا

عواقبمضراحتمالییاواقعیفعالیتدرحالانجاممطلعنماید.

هاوبهکندتادرارزیابیهرچهبهترموقعیتهاکمکمیرسانی،بهدولتالزامبهاطالع

موفق نیاز، مورد پیشگیرانه اقدامات اتخاذ آن نمایند.تبع عمل بین9تر اسناد المللیبررسی

میموجود نشان زمینه این اطالعدر به الزام که بهدهد تعهد مهم عنصر عنوان به رسانی

است. شده شناخته رسمیت به از2همکاری غیرکشتیرانی استفاده کنوانسیون مثال برای

رسانیبهعنوانیکیازعواملوعناصرمهمازاطالع92(درماده9119المللی)هایبینآبراه

المللیملزماستطرحیآبراهبینداردکشوردارندهیادکردهواظهارمیتعهدبههمکاری

بهآبراه احتماالباعثورودآسیبقابلتوجه داردکه المللیهایبینکهقصدانجامآنرا

می کشورهایدیگر یا ارزیابیزیستکشور عملیاتیشدن، قبلاز را وشود محیطیکرده

9رسانینماید.اطالعنتیجهرابهکشورهایمذکور

رویهاطالع در پیشگیری، به تعهد جزئیاز همکاریو به تعهد عنصر عنوان رسانیبه

بین قضایی بند در دیوان است. داشته انعکاس نیز کارخانه999المللی کاغذرای خمیر

بیانمی برایهمکاریبیندارد:تعهدبهاطالعصراحتاَ طرفینرسانی،مقررشدهتاشرایطرا

سازد. مهیا آرژانتین( و پرونده4)اروگوئه فعالیتدر توسطبرخی شده انجام خاص های

منطقه در نیکاراگوئه اشاره ضمن دیوان نیز عنصر)بیآسینیبشیپانیمارتباطبهمرزی

رسدکهچونبهایننتیجهمی(یهمکارشاکلهعنصر)یرساناطالعبا(یمقتضتالشسازنده

                                                                                                                                                                                                     
1. Christina Voigt, “State Responsibility for Climate Change Damages”, Nordic 
Journal of International Law, (2008), 77(1-2), pp. 168- 170. 

برایاطالعاتبیشتردراینموردر.ککنوانسیونباماکو)2 کنوانسیونارزیابیآثارزیستمحیطیفرامرزی9119. ،)
هایخطرناکیازفعالیتهایفرامرزیناشنویسپیشگیریازآسیب(،طرحپیش9112(،کنوانسیونتنوعزیستی)9119)

 المللواعالمیهریو.کمیسیونحقوقبین

3. Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses 
(1997), Article 12. 
4. Judgments | Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay) | International 
Court of Justice, Para 113. Available at: www.icj-cij.org/en/case/135/judgments, (Last 
visited: June 15, 2018). 
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خطرآسیبقابلفعالیت آنکشورملزمنیکاراگوئه، رسانیبهبهاطالعتوجهیدربرنداشته،

شودکهدرصورتگونهبرداشتمیازمفهوممخالفنظردیواناین9.کاستاریکانبودهاست

اطالع به ملزم نیکاراگوئه آسیبجدی، قضیهرسانیمیاحراز در دیوانمجددا ساختبود.

مجاورترجاده اطالع«سنخوان»ودخانهدر به تعهد اسبابهمکاریاعالم، از رسانیرا

محیطیمؤیدآسیبفرامرزیقابلتوجهباشد،نمایداگرارزیابیاثرزیستکردهوتصدیقمی

تالشمقتضیایجابمی به آسیبتعهد ورود دولتعاملفعالیتبرایپیشگیریاز کند،

2هایبالقوهمتأثر،واردعملشدهوآنهارامطلعسازد.تتوجهبهدولتیادولفرامرزیقابل

وتنگه9پالنتهایماکسالمللیحقوقدریاهانیزدردستورموقتخوددرپروندهدیوانبین

جوهور،ازتبادلاطالعاتبهعنوانیکیازعناصرهمکارییادکردهوبراِعمالآندرمواقع

4مقتضیتأکیدنمودهاست.


 . مشورت و مذاکره3-1-2

درادبیاتحقوقیکنارهمویا مشورتومذاکرهدومرحلهمتفاوتهستندهرچندغالباَ

میبهجایهم اختالفصورتکار مورد هدفشناساییمسائل مشورتبا واقع در روند.

کنندمسائلمورداختالفمذاکرهشدهوسعیمیهاواردمرحلهگیردوپسازآندولتمی

احلکنندبااینحالبهدلیلپیوستگیزیادیکهبینمشورتومذاکرهوجوددارد،اغلبر

مشورتومذاکرهاوجهمکاریمیان5شود.تفکیکمیانآنهاسختویاحتیغیرممکنمی

هایمنصفانهمنجرشودوبیانگراحترامکشورهابهحقوقحلتواندبهراههاستکهمیدولت

یکدیگراست.ومنافعمشروع

                                                                                                                                                                                                     
1. Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Cost Arica v. 
Nicaragua), (2015), Para108. 
2. Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v. Cost 
Arica), (2015), Para 168. 
3. Mox Plant Case, (Provisional Measure), ITLOS No 10 (2001), paras. 84, 89, 
available at: https:// www. itlos. org/ fileadmin/ itlos/ documents/ cases/ case_ no_10/ 
published/C10-O-3_dec_01.pdf, (Last visited: June 18, 2018). 
4. Case Concerning Land Reclamation by Singapore in and Around the Straits of Johor 
(Malaysia v. Singapore), Provisional Measures, ITLOS No 12 (2003), Paras 99, 106. 
Available at: legal.un.org/riaa/cases/vol_XXVII/133-145.pdf, (Last visited: June 17, 
2018).  
5. Ilias Plakokefalos, “Prevention Obligations in International Environmental Law”, 
Yearbook of International Environmental Law, (2013), Vol. 23, No. 1, p. 23. 
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المللیوآرایقضاییموردتوجهواقعشدهاست.بهمشورتومذاکرهدراسنادبین تعهد

بین اسناد بررسی میبا ویژگیالمللی خصوصمهمترین در نتایجی به هایمشورتوتوان

مذاکرهوزمانایفایآندستیافت.داشتنحسننیت،وجوداعتمادورعایتمنافعمنصفانه

میوم قابلذکرشروعطرفینرا دانست. توانمهمترینشروطحاکمبرمشورتومذاکره

هایمضربهخاطراهمیتیکهدرتوسعهاقتصادیدارندمنعنشدهاستکهبرخیازفعالیت

هابدونمشورتباکشورهایبالقوهکندکهاینفعالیتاند،اماانصافحکممیقلمدادشده

لذاوزیستآنهاصورتنپذیرداقداماتمتناسببرایحفاظتازمحیطمتأثروبدوناتخاذ

قاعدهچارچوبنیهمدر.استتیفعالمحلکشوریبرامشورتویزنیرابهفیتکلمتضمن

بارنیاولف،یتکلنیا9.«داردوجودمنصفانهحلراهکیبهدنیرسفیتکل»مضمونبایعرف

قرارییشناساموردالنواچهیدریداوردرویالمللنیبیهاآبراهازیبرداربهرهباارتباطدر

ازجمله.استاستنادقابلزینیجهانویامنطقهیفرامرزیهابیآسدرمشابهبطورو2گرفت

می معیارهاییهمچونعواملیکه به توجه باشد؛ طرفین منصفانه منافع کننده تضمین تواند

ق آسیبفرامرزی از ناشی خطر دستابلمیزان ظرفیتدولتدر ابزارهایتوجه، به یابی

جبرانآسیب یا کاهشو داشتنمنافعکلیاجتماعی،پیشگیری، نظر در اهمیتفعالیتبا ،

وضعبهحالسابق،میزانمشارکتکشورمنشایادرامکاناعاده،اقتصادیوفنیدولتمنشا

9باشد.گیریمیهایپیشصورتلزومکشوراحتمالیمتأثردرهزینه

باشنددرپاسخهامکلفبهمشورتمیموضوعمهمدیگرایناستکهچهزمانیدولت

قابل یا آلودگیبالفعلو یا باشدو احتمالوامکانخطروجودداشته بایدگفتهمینکه

هایذیربط)کشورمنشاجهتدولتبینیباشد؛دردورهزمانیمعقولوبدونتاخیربیپیش

فرامرزیبالقوهآسیب آثار مشورت، موضوع مشورتنمایند. به اقدام باید متأثر( کشور و

تواندمفیدوفعالیتموردنظرونیزاقداماتیاستکهبرایکاهشیاازبینبردنآنآثارمی

قبولبهمنظوراتخاذاقداماتیبرایحلیقابلیابیبهراهمناسبباشدوهدفازانجامآندست

توجهیابهحدأقلرساندنآناست.ریازآسیبفرامرزیقابلپیشگی

                                                                                                                                                                                                     
1. Duty to Reach Equitable Solution. 
2. Lac Lanoux Arbitration (France V. Spain) 24 ILR 10, (1957), p. 25. 
3. Draft Articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities, 
(2001), Articles 9, 10. 
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المللینیزموردتوجهقرارگرفتهورویهقضاییبینالزامبهمشورتومذاکرهدررویه

المللیدادگستریدرقضیهقضاییبهروشنشدنابعاداینتعهدکمکنمودهاست؛دیوانبین

بهتوافقبهعنوانتعهدطرفینیادکردهوبیان برایرسیدندریایشمالازمذاکرهفالتقاره

می مذاکراتبودنمؤثرودیمفوموضعلیتعدکردیروداردکههریکازطرفینبایستیبا

ناگیماروسنیزتصدیقشدهضمنآنکه-اینرویهدررأیگابچیکوو9واردگفتگوشوند.

تینحسندیوانبر با انجاممذاکره درپرونده2تاکیدکردهاست.توافقبهدنیرسدگاهیدو

داردکهطرفیندردورهزمانیانجاممذاکرهومشورت،ازانجامخمیرکاغذ؛دیواناعالممی

مشکلمی اینوجودقضیهساختبا9سازدخودداریورزند.کارهاییکهحصولتوافقرا

مشورتومذاکرهدانست،دیوانازتواناوجتوجهدیوانبهمقولهجادهدرکاستاریکارامی

وحلراهنیبهتریافتن"وکمکبه"خطراتبهترییشناسا"اینتعهدبهعنوانعاملیبرای

عالوه4خطراتفرامرزییادکردهاست."آثارکاهش"ویا"یریشگیپجهتیاقداماتاِعمال

همدرقضایایماکسپالبرمواردفوقدیوانبین 6وتنگهجوهور5نتالمللیحقوقدریاها

نمایدبهصورتضمنیبهارتباطمیانمذاکرهمیوعالوهبرآنکهطرفینراملزمبهمشورت

مشورتومذاکرهباهمکارینیزاشارهکردهوایفایاینتعهدرابرایتحققهمکاریجهت

داند.انجاماقداماتمقتضی،ضروریمی



 ات فی مابین . جایگاه عناصر ماهوی و شکلی و مناسب3
پسازبررسیدوعنصرماهویوشکلیتعهدبهپیشگیریواجزایشاکلهآنهاموضوع

مهمدیگریکهبایدبهآنپرداخت،جایگاهیکههریکدرنظامتعهدبهپیشگیریدارندو
                                                                                                                                                                                                     
1. North Sea Continental Shelf Cases (Federal Republic of Germany/Denmark; Federal 
Republic of Germany/The Netherlands) Judgment, [1969] ICJ Rep 3 paras.85, 86. 
2. Gabcikovo Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), 1997. Para 141.  
3. Judgments | Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay) | International 
Court of Justice, Paras 115 & 141-149. available at: www.icj-cij.org/en 
/case/135/judgments, (Last visited: June 15, 2018). 
4. Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Cost Arica v. 
Nicaragua) and Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River 
(Nicaragua v. Cost Arica), Judgment of 16 December 2015, Paras 106-111 & 165-172. 
5. Mox Plant Case, (Provisional Measure), ITLOS November 10 (2001), Para 82. 
6. Case concerning Land Reclamation by Singapore in and around the Straits of Johor 
(Malaysia v. Singapore), Provisional Measures, ITLOS, No 12 (2003), Paras 96, 
available at: legal.un.org/riaa/cases/vol_XXVII/133-145.pdf. (Last visited: June 17, 
2018). 
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تعهد آیا استکه این دارد وجود سوالیکه است. آنها مناسباتمیان شکلیجزءاتنیز

ابزارهاییبرایایفایاینتعهدمحسوبمییریشگیپالینفک شوند.بهبیانهستندویاصرفاً

نقضمنزلهبهیکیانجامدرقصورکههستینحوبهعنصردونیاانیمدیگرآیاوابستگی

باشدیگرید .( پیشگیریکمیسیون طرح دست2۰۰9مواد به مورد این در روشنی پاسخ )

(وسپساجزای9ایاستکهابتداتالشمقتضی)مادهبهگونهدهد.نحوهبیانموادطرحنمی

 4تعهدهمکاری)مواد ،9 ،۹ ،1 ،9۰ این92و با است، ذکرشده در( مواد مطالعه حالبا

نچهدرتفاسیرطرحهموموادمزبوروجودداردوچنا9یابیمکهارتباطیقویمیانمادهمی

یبررس9«.دهندیکمجموعههماهنگراتشکیلمی»وهمبوده«مکمل»آمدهاستاینمواد

نشانزینیفرامرزیطیمحستیزیهابیآسازیریشگیپنهیزمدرموجودیالمللنیباسنادریسا

راالزمتوجهیشکلویماهوعنصرانیمارتباطبهموادمیتنظوهیشدرآنهااغلبکهدهدیم

بلکهاند؛نکردهذکرواحدمادهکیدرراشدهادیعنصردواسنادازکیچیهاگرچهاندداشته

آنمتشکلهیاجراویهمکاربهتعهدسپسوموادازیکیدریمقتضتالشتعهدابتدا

اندکردهذکرگر،یدمواددررا،...(ویرساناطالع،یطیمحستیزآثاریابیارز) مثالیبرا.

داردیممقررخود9مادهدر(9119)یالمللنیبیهاآبراهازیرانیرکشتیغاستفادهونیکنوانس

رندیگکاربهرایمقتضومتناسباقداماتهمهدیبایالمللنیبیهاآبراهازاستفادهدرکشورها

وتیرعایبراادامهدرونیکنوانسنیا.ندینمایریشگیپهاآبراهبهتوجهقابلبیآسورودازتا

بهیرساناطالعبه92مادهدرکشورها،یهمکاربردیتأکمنضفوقمادهبهترهرچهیاجرا

دارندهکشورداردیماظهاروپرداختهیهمکاربهتعهدمهمعناصروعواملازیکیعنوان

توجهقابلبیآسدارداحتمالوداردراآنانجامقصدکهیطرحاستملزمیالمللنیبآبراه

لحاظبهشدنیاتیعملازقبلراکندواردگریدیکشورهاایکشوریالمللنیبیهاآبراهبه

نیابرعالوه2.دینمایرساناطالعمذکوریکشورهابهراجهینتوکردهیابیارزیطیمحستیز

دریطیمحستیزآثاریابیارز9119ونیکنوانس،(6و4مواد)باماکو9119ونیکنوانسمورد،

94یمادهجبندو9ماده)یستیزتنوع9112ونیکنوانس،(9و2مواد)یفرامرزقالب و(
                                                                                                                                                                                                     
1. ILC Rep. (2001), Document A56/10, p.391 para.4, available at: http://www.un.org/ 
documents/ga/docs/56/a561. (Last visited: June 19, 2018). 
2. Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses, 
(1997), Articles 7 & 12. 
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یفرامرزیهابیآسازیریشگیپسینوشیپطرح۹و9مادهوویرهیاعالم91و9۹اصول

.اندکردهیرویپوهیشنیاازخطرناک،یهاتیفعالازیناش

اسنادزاکیچیهم،یبگذریماهوویشکلتعهداتبامرتبطموادبهپرداختننحوهازاگر

جادیادرتواندیمکهینقشثیحازیشکلویماهوتعهدانیممناسباتبهصراحتاَمزبور
ازشدهمطرحیایقضادروانید.اندنکردهاشارهد،ینمافایایریشگیپقبالدردولتتیمسئول

مقدمتابراین(خوانسنرودخانهمجاورتدرجادهساخت)کاراگوئهینوکایکاستارطرف
هایتعهدبهپیشگیریدرقبالآسیببهترهرچهشدنییاجراکندکهبرایضوعتاکیدمیمو

زیستزیست آثار ارزیابی مانند شکلی تعهدات به فرامرزی اطالعمحیطی رسانی،محیطی،

توجه،بهعبارتیمشورتومذاکرهو...نیازاست،هرچندنهایتابهدلیلعدمورودآسیبقابل
یرادروانیدعباراتمضموناز9.داندیمیمنتفراخسارتجبران،یماهوتعهدنقضمعد

وبهتریاجرایبراییابزارهارایشکلتعهداتوانیدکهشودیمبرداشتنگونهیامذکور
صورتبهکاغذریخمپروندهدرصادرهیرادردگاهیدنیا.داندیمیریشگیپبهتعهدموثرتر

استشدهانیبیترمبسوط تعهداتنکهیابریمبننیآرژانتیادعاوکاغذریخمپرونده.
فرصت2ت،اسیگریدنقضمنزلهبهیکینقضوبودههمازریناپذییجدایشکلویماهو

 .ساختفراهمرامهمموضوعنیابهپرداختن

 داشت: بیان آرژانتین استدالل رد ضمن )همکاری،»دیوان شکلی تعهدات اگرچه
اطالع تعهدماهوی)تالشمقتضیجهتپیشگیریازآسیبرسانیو و هایمشورتکردن(

طورمشخصوجداگانهموردارزیابیمحیطیفرامرزی(مکملیکدیگرهستندامابایدبهزیست
میاندوعنصرراتصدیقنموده9کارکردیبهبیاندیگردیوانازیکسورابطه«قرارگیرند.

استبرایبررسیمسئولیتناشیازنقض،بایدهرتعهدمطابقبااست؛اماازسویدیگرمعتقد

هاییکهشرایطخاصخودشبررسیشدهواینشرایطبایدموردیاحرازشود.یکیازمثال
برنقضهایمرتبطباموضوع،عالوهتوانزدایناستکهدرموافقتنامهبرایبررسیموردیمی

                                                                                                                                                                                                     
1. Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Cost Arica v. 
Nicaragua) and Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River 
(Nicaragua v. Cost Arica), Judgment of 16 December 2015, Paras 104, 106-111 & 165-
172 & 225- 227. 
2. Judgments | Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay) International 
Court of Justice, Para 77. available at: www.icj-cij.org/en/case/135/judgments, (Last 
visited: June 15, 2018). 
3. Functional Link. 
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ایتتعهداتشکلینیزصراحتاموجدمسئولیتبهشمارتعهدماهوی)تالشمقتضی(،عدمرع
آمدهباشد.بنابراینطبقاستداللدیوان،نقضیکیاچندعنصرشکلیبهخودیخودمنتهیبه

-شود.بهعالوهمطابقنظردیوانپیوندمیانایندودستهازتعهداتمینقضعنصرماهوینمی

اگرعلی تتعهداتشکلیازسویدولتمنشا،نقضتعهدرغمرعایتواندشکستهشود؛مثالً

امادرمقابلاگرباوجودنقضتعهدات ماهویاتفاقافتد،دولتمذکورمسئولخواهدبود؛
طرفینبا شکلینقضتعهدماهویرخندهددولتهیچمسئولیتینخواهدداشتمگرآنکه

نقضتوجهبهشرایطواوضاعواحوالحاکم،صرفعدمایفایتعهدیا تعهداتشکلیرا
دانستهکهدراینصورت،دولتمنشاآسیب،صرفاازجهتنقضتعهدشکلیمسئولیتخواهد

بامرتبطموضوعاتدرکهاستداللنیابااست؛نقدقابلشدتبهکردیرونیاالبته9.داشت

نیترمهمدارد،وجودیفرامرزبیآسامکانکهیمواردومشترکیعیطبمنابعازاستفاده
تیحاکم.استیماهواصولگستردهیریپذانعطافوتیعمومخورد،یمچشمبهکهیژگیو

توجهقابلبیآسجادیاعدمبهتعهدمنابع،نیاازیمنطقوعادالنهاستفاده،یعیطبمنابعبریدائم
برخوردارندتیعمومازهمهرهیغوداریپاتوسعهاصلمحسوس،ای مضاعفیزمانمشکل.
.شودیممطرحدارند،تنشهمباکهییکشورهااختالفاتدراغلبیکلاصولنیاکهشودیم

میدر و یافته توجهی اهمیتقابل تعهداتشکلی وضوح به شرایطیاستکه توانندچنین
ایننتیجهکهعدم قرارگیرندلذا استفاده تعییننقضتعهداتماهویمورد شاخصیمهمدر

برانجامتعهداتماهویاثرگذارنیست،گزارهانجامتعهداتشکلیم ایاستکهربوطهنهایتاً
2توانآنرابهراحتیپذیرفت.نمی

خمیربهعالوه،جداسازیتعهداتماهویوشکلیکهتوسطاکثریتقضاتدرپرونده

هادولتنزددریکمترتیاهماز،یشکلتعهداتتیرعاکهشودباعثمی،کاغذاتخاذشده

9.شودورداربرخ

                                                                                                                                                                                                     
1. Jessica L Rutledge, “Wait a Second-Is that Rain or Herbicide-the ICJ's Potential 
Analysis in Aerial Herbicide Spraying and an Epic Choice between the Environment 
and Human Rights”, Wake Forest L. No. 46, Rev, (2011), p.1094. 
2. Dissenting Opinion of Judges Simma & Al-khasawneh, para 26-27, available at: 
www.icj-cij.org/files/case.../135/135-20100420-JUD-01-01-BI.pdf, (Last visited: June 
19, 2018). 
3. Marte Jervan, “The Prohibition of Trans Boundary Environmental Harm, an 
Analysis of the Contribution of the International Court of Justice to the Development of 
the No-Harm Rule”, PluriCourts Research Paper, No. 14-17, (2014), p. 96. 
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 گیرینتیجه

منافع ویطیمحستیزیهاجنبهلحاظبهیفرامرزیطیمحستیزیهابیآساز یریشگیپ

حقوقونیسیکمازنقلبهوداردستیزطیمحالمللنیبحقوقدریفراوانتیاهمی،اقتصاد

بههدتعامروزه.شودبدلیطیمحستیزمسائلدرهادولتیحیترجاستیسبهدیباالمللنیب

طیمحازموثرحفاظتهدفباومتعددیالمللنیبمعاهداتدرمختلفیهاوهیشبهیریشگیپ

یهاتیفعالمخرباثرات،یستیزتنوعکاهش،ییایدریهایآلودگمقابلدرستیز

ویصنعتحوادثخطرناک، عرصهدررایمشکالتامرنیاکهاستشدهگنجانده...

کهاستیاسنادیموضوعتنوعسوکیازمشکالتنیاجملهزاآوردهفراهمیالمللنیب

کهاستتعهدنیابهآنهامتفاوتبعضانگاهگریدیسوازوهستندیریشگیپبهتعهدمتضمن

یعرفروندامرنیهمونمودهمشکلراتعهداحرازیبرامشخصیارهایمعارائهخودنوبهبه

استساختهدشواریادیزاندازهتارایریشگیپبهتعهدشدن . کهدهدمینشانمقالهاین

طبق.نموداستخراجییقضاهیروواسنادازرایریشگیپبهتعهدمشترکیهاشاخصتوانیم

دوازیفرامرزیطیمحستیزیهابیآسقبالدریریشگیپبهتعهدآمدهعملبهیهایبررس

عنصرسهازکهاستیمقتضتالشاییماهوعنصراولجزءاست؛شدهلیتشکجزء

تعهدیفایایبراموردسههراحرازوشدهلیتشکمتناسبوموقعبهاقدام،ینیبشیپ

باشدیمیضرورمنشادولتتوسطیریشگیپ بهواستیهمکاراییشکلعنصردومجزء.

اتخاذیریشگیپشدنانجامبهترچههریراستادردیباکهشودیماطالقیاقداماتمجموعه

ودش ایدولتبامنشادولتمشارکتبهمنوطیهمکارتحقق،یمقتضتالشخالفبر.

بالفعلوبالقوه)متاثریهادولت استشدهواقعاییاحتمالیفرامرزبیآساز( عالوهبه.

یریشگیپبهتعهدعنصردوهرمتضمنکهیجهانمعاهدهکیوجودفقدانمقالهیهاافتهی

یمرزبرونآثارتوانندیمکهییهاتیفعالشیافزابهتوجهباخالءنیا.دهدیمنشانراباشد

شودیماحساسترشیبباشندداشته درالمللنیبحقوقونیسیکمطرحتصور،خالفبر.

2۰۰9)خطرناکیهاتیفعالازیناشیفرامرزیهابیآسازیریشگیپخصوص عنوانبه(

بهمحدودصرفارایزستینگشاگره،یریشگیپهبتعهددنیکشنظمبهیبراتالشنیدتریجد

بابدریمقرراتفاقددارد،یلیتکمجنبهشود،یمزیآممخاطرهیهاتیفعالازیناشیهابیآس
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همانندنیهمچنواستواردهخسارتجبرانوکنندهیریشگیپدولتتیمسئولزانیم

نموده،استفادهیمقتضاقداماتهیکلآوردنعملبهیکلعبارتازویرواستکهلمیهاهیانیب

دولتتیمسئولجادیادرکیهرگاهیجاویشکلویماهوعنصردوازیجامعریتصولذا

استینظارتسازوکارفاقدودهدینمارائه حلراهنیترمناسبیکنونطیشرادرنیبنابرا.

ازیریشگیپعنوانباجامعیالمللنیبمعاهدهسینوشیپکیمیتنظتواندیمیحقوق

موارددیباباشدزیآمتیموفق،سینوشیپکهنیایبرا.باشدیفرامرزیطیمحستیزیهابیآس

ردیگقرارمدنظرآنمیتنظدرریز بهآنعناصرو(یمقتضتالش)یماهوتعهدقیدقذکر:

مشخصیالمللنیبسطحدرتعهدیفایااحرازیبراالزمیاستانداردهاحداقلکهیاگونه

یهمکارکهیشکلعنصربارابطهدرشود،هیتککشورهایداخلیاستانداردهابهکمترودهش

،یهمکارعناصرقیدقذکربرعالوهدیبااست،یضرورآنیفایایبراکشورهافعاالنه

بالقوهیفرامرزآثارخصوصدرآنچارچوبدربتواندمنشادولتکهشودینیبشیپینهاد

یطیمحستیزسوءآثاربردننیبازایکاهشیبراتوانیمکهیاقداماتزینوشیهاتیفعال

تجاربازایونمودهاطالعاتتبادلومشورتمذاکره،متأثریهادولتبادادانجامآنها

یشنهادیپمعاهدهز،ینیماهوویشکلعناصرانیممناسباتخصوصدر.ببرندبهرهگریکدی

عبارتبه.شودقائلکسانیارزشیریشگیپتعهدنقضایوفایادرآنهاازکیهریبرادیبا

شیافزابهتوجهبااستجیراکردیروحاضرحالدرکهیشکلتعهداتبهمکملنگاهگرید

بهازینوبودهنقدقابلدارد،تعهدنیایاجراکهییهایدگیچیپویفرامرزیهابیآسزانیم

بهبتواندیریشگیپتعهدداشتانتظارتوانیمکهاستفوقمواردتیرعاباتنها.دارداصالح

 .آوردعملبهیموثرحفاظتستیزطیمحازوکردهنقشیفایایدرست
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