
-- The Quarterly Journal of Public Law Research --------- 
Summer 2022, 75 (24), 9-44 
qjpl.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/QJPL.2021.59799.2597 
 

 

O
ri

g
in

al
 R

es
ea

rc
h

 
 

R
ec

ei
v

ed
: 

1
8

/M
ar

/2
0

2
1

 
 

 A
cc

ep
te

d
: 

3
0

/A
g
u

/2
0

2
1

 
IS

S
N

:2
3

4
5

-6
1
1

6
 

 
eI

S
S

N
:2

4
7

6
-6

2
1

6
 

 
  

 

The Concept and Realm of the Principle of Equitable and 
Reasonable Utilization of Shared Water Resources: From 

the Perspective of International Law  
 

Seyed Ghasem Zamani   
Professor, Public International Law, Allameh 

Tabataba'i University, Tehran, Iran 

  

Pouya Berelian  
Ph. D Student, Public International Law, Allameh 

Tabataba'i University, Tehran, Iran 

Abstract 

One of the important principles of international water law is the Principle of 
Equitable and Reasonable Utilization. According to this principle, any 
Watercourse State is eligible for an equitable and reasonable share in the 
constructive use of the shared water resource. The allocation of states' rights in 
using shared water resources has long been based on the multi-dimensional and 
complex definition of fairness. The main questions to which this research 
intends to answer are as follows: what is the concept and realm of the principle 
of equitable and reasonable utilization in the international law and procedure 
and how was the process of its changes? This principle, as the main basis and 
component of the international water law system, is considered a rule of the 
customary international law and is included in various international 
instruments. The described principle, along with other principles ruling in this 
field, can create a lawful system for the states and control the disputes between 
the states in shared water resources management. In this research, by using 
library and internet resources and international instruments, and using a 
descriptive-analytical method, the concept and realm of the principle of 
equitable and reasonable utilization will be studied. 

Keywords: The Principle of Equitable and Reasonable Utilization, 
The Principle of No Significant Harm, The Principle of Fairness, 
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معقول و منصفانه از منابآ    برداری مفهوم و قلمرو اصل بهره 
   ل المل ن ی مشترا از من ر حقوق ب   ی  ب 

 

 چکیده
بوده كه به موجب آن هر    "معقول و منصفانه    رداریببهره "آب، اصل    المللن ياز اصول مه  حقوق ب  ي كی

 ي معقول و منصفانه در استفاده سودمند از منابع آب  ي سهم  رودخانه والع است مشمول   یكه در حر  ي دولت
م نتباشدي مشترک  در  تسه  ص ي تخص  جهي.  اخت   يو  و  بهره  نفعی ذ  هایدولت  اراتيحقوق  از    برداریدر 
  ن یمقاله ا  ي . پرسش اصلردگيي انصاف صورت م   دهيچ يو پ  ي مفهوم چند وجه  یمشترک بر مبنا  ي منابع آب

بهره  اصل  كه  آبمعق  برداریاست  منابع  از  منصفانه  و  رو  يول  و  حقوق  در  چه    المللي نيب  هیمشترک  از 
  ي اصل بعنوان ركن اصل  نیا  است؟ و روند تحوالت آن چگونه بوده    باشدي برخوردار م  یمفهوم و للمرو 
ب حقوق  ب  المللنينظام  حقوق  لاعده  مقام  در  ب  ي عرف   المللنيآب  اسناد  در  و   ي گوناگون   المللي نيبوده 
لادر است با پد  نیاصول حاك  در ا  گریه است. اصل موصوف به همراه دگنجانده شد  آوردن دیحوزه 

برا  ي ستميس آب  تیرمدی  حوزه  در  هادولت   انمي  اختالفات  روند  ها،دولت  یلانونمند  را   ي منابع  مشترک 
با بهره  نی. ادیمهار و كنترل نما ب  ،ي نترنتیا  ،ایاز منابع كتابخانه  یريگمقاله  از    لي الملنياسناد  با استفاده  و 

للمرو اصل بهره   ،ي ليتحل  -ي فيروش توص ب  نه یيمعقول و منصفانه در آ  یبردارمفهوم و  را   المللنيحقوق 
 . دهدمي  ارلر ي مورد بررس

 ب یآسلل   رادیلل معقول و منصفانه، اصل انصاف، اصللل منلل  ا  برداریاصل بهره  واژگان کلیدی:

 .مشترک  یآب، مناب  آب المللنیمهم، حقوق ب

 

 :نویسنده مسئول zamani@atu.ac.ir 
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 مهدقم

دولت ميان  مشترک  آبي  نظام  منابع  برلراری  نيازمند  بشریت،  مشترک  ميراث  بعنوان  ها 
بر   ناظر  نهادی  با  همراه  منصفانه،  و  منطقي  و چارچوب  اصول  بر  مبتني  مشترک  حقولي 

ای از  الملل آب بعنوان گرایش و شاخهحقوق بين برداری از منابع مذكور است.  روند بهره
بين  ميان  مجموعه  ي،الملل عمومحقوق  روابط  بر  است كه  لواعد حقولي  و  اصول  از  ای 

دولتدولت ميان  روابط  یا  سازمانها  و  بين ها  منابع  های  با  مرتبط  مسائل  زمينه  در  المللي 
  1باشد.آب حاك  مي

بين   اساسي   اصول  از  یكي   از   منصفانه  و  معقول   برداری بهره"  اصل  الملل آب، حقوق 
این    "منابع موجب  به  مشمول  اص است.  است  والع  رودخانه  حری   در  كه  دولتي  هر  ل، 

  از   سهمي معقول و منصفانه در استفاده سودمند از منابع آبي مشترک است. اصل مذكور
  در   جمله  از  گوناگوني  اسناد  در  و  الملل عرفي بودهحقوق بين   لاعده  حقولي در مقام  نظر

هلسينكي لواعد  هلسينكي  ،  1966مجموعه  از  ی  برا   1992كنوانسيون  استفاده  و  حفاظت 
دریاچه  و  آبي  بين منابع  استفاده  1997كنوانسيون  المللي،  های  حقوق  به  غير  راجع  های 
آبراه از  بين كشتيراني  برلين    الملليهای  لواعد  مجموعه    شده   گنجانده  ميالدی  2004و 

مفهوم  .است بر  مقاله  بهرهاین  اصل  حقوق  شناسي  پرتو  در  منصفانه  و  معقول  برداری 
متمركز است. در والع پرسش ابين  پاسخ ميلملل  آن  به  مقاله  اصلي كه  دهد عبارت  های 

برداری معقول و منصفانه از منابع آبي مشترک در حقوق و رویه  اصل بهرههستند از اینكه  
برداری معقول و منصفانه،  اصل بهره   باشد؟المللي از چه مفهوم و للمروی برخوردار ميبين 

آوردن سيستمي لانونمند  تواند با پدید اك  در این حوزه چگونه مي ح  به همراه دیگر اصول
ها در حوزه مدیریت منابع آبي مشترک را مهار  ها، روند اختالفات ميان دولتبرای دولت

 و كنترل نماید؟ 

پژوهش بين تاكنون  حقوق  حوزه  در  ارزشمندی  و  های  اصول  شناسایي  و  آب  الملل 
بهره زمينه  )در  آن  اندیشمندان  ریبردالواعد  سوی  از  آبي(  منابع  مدیریت  و  حفاظت   ،

برداری معقول  كوشد با تبيين اصل بهرهحقولي كشور به انجام رسيده است. این مقاله مي

 

موسسه  1 )تهران:  عباسي  اصلي  و  عبدالهي  محسن  ترجمه  آب،  مدیریت  و  حقوق  اصول  كاپونئرا،  آگوستو  دانته   .

 . 336( ص 1392، های حقولي شهر دانشمطالعات و پژوهش 
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برداری از منابع آبي مشترک،  و منصفانه بعنوان یكي از اصول حقولي حاك  بر روند بهره
 لملل آب اختصاص دهد.ااثری را به طور مستقل به این اصل بنيادین حقوق بين 

 برداری معقول و منصفانه مفهوم اصل بهره. 1
منابع    از   منصفانه  و  معقول  برداری بهره"  اصل  الملل آب،حقوق بين   اساسي  اصول  یكي از

مشترک بهره  "طبيعي  اصل  منصفانهاست.  و  معقول  اساس  برداری  و  بنيان    حقوق   بعنوان 
حدودی  آب    المللن ي ب انعطافتا  و  بهره  طبق كه  است    ریپذمبه   حقوق    ی بردارآن 

با مفاه   ساحلي  هایدولت با در نظر گرفتن همه    انصاف، عدالت   ي مطابق  و معقول بودن 
تع   طیشرا شد.  ن ييمرتبط  والع    1خواهد  در حری   در  كه  دولتي  هر  اصل،  این  موجب  به 

آ منابع  از  سودمند  استفاده  در  منصفانه  و  معقول  سهمي  مشمول  است  والع    بي رودخانه 
به  منصفانهاستفاده  مشترک است.   منافع آن  تخصيص و توزیع  ناظر  آبي مشترک و   منبع 

 منبع آبي مشترکبه چگونگي استفاده از    معقول اما  استفاده  است.  های ساحليدولتبين  
دارد است    اشاره  این  بيانگر  دروالع  ميو  استفاده  از آب  منظور  برای چه  و  كه  چه  شود 

 .منطقي است ي منصفانه، رایط ش استفاده دربرای  یمقدار
فوق  مقام  نظر  از  اصل  در  بين   لاعده  حقولي  بوده حقوق  عرفي    اسناد   در  و  2الملل 
گوناگونيبين  منصفانه    برداریبهرهاصل    .است  شده  گنجانده  المللي  و    ترین مه معقول 

منظور ابزار   همه  اطمينان  به  گرفتن  نظر  در  با  نسلي  بين  عدالت  تحقق  از  و    عواملیابي 
آبراه از  استفاده  بين شرایط  توسعه  ،  الملليهای  نيازهای  و  زیست  محيط  از  حفاظت 
اجتماعي   ابهام و  رغ   این اصل علي.  ها استآبراه  همجوار   های دولت التصادی و  وجود 

لاعده كلي    دربرگيرنده  انعطاف، تعهدات دولت  حقولي یك  تعيين حقوق و  ها در  برای 
منابع آبي مشترک متعددی در رویه لضایي  شمار مي  هب  حوزه مدیریت  رود و در موارد 

در   سكي زواسكوبي   اختصاصي  لاضيبعنوان مثال    .المللي مورد تاكيد لرار گرفته استبين 
به جایگاه  (  يسلواكا  ومجارستان  بين  )  ماروسي ناگ   -كووچيگاب  لضيهنظر مخالف خود در  

 

1. Owen McIntyre, “Utilization of Shared International Freshwater Resources – the 

Meaning and Role of “Equity” in International Water Law”, Water International, 

Vol. 38, No. 2, (2013), at 112. 

2. Dellapenna, J., “The Customary International Law of Transboundary Fresh 

Waters”, International Journal of Global Environmental Issues 1(3-4), (2001) in:  

https:// www. International water law. org/ bibliography/ IJGEI/ 04ijgenv l2001 

v1n34dellapenna.pdf, (Last Visited: Feb. 2021). 
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بهره"مه    كرد  "منصفانهو    معقول  برداریاصل  است.اشاره  درمت   1ه  آن  تدوین    عالب 
آببين   حقوقلواعد   بين   الملل  معاهدات  از  بين )اع   اسناد  سایر  یا  المللي  المللي 
اصل  آور(غيرالزام همواره،  منصفانهزمينه  عوامل  شمار  در  مذكور  توزیع  آب   ساز    ي منابع 
كه خود گویای استقرار چنين تكليف و تعهدی دال بر مشاركت    شده است  ذكرمشترک  
برداری و حفاظت پایدار و منطقي از منابع آبي مشترک جهت مدیریت، بهرهر  ها د دولت

بين  حقوق  گستره  استدر  حقوق  كنوانسيون  5ماده    .الملل  به    های استفاده  ، راجع 
معرفي    كليل  واص  ي ازاصل را بعنوان یك  ( این 1997)  الملليهای بين غيركشتيراني از آبراه

اصل  تاًح اصرهمچنين    و   كندمي شامل  گزارش است  "منصفانه شاركت  م"  كميسيون    . 
شناسایي    مبين ،  1997  كنوانسيوننویس مواد  راجع به پيش   1994در سال   المللحقوق بين 

كميسيون  توسط    برداری معقول و منصفانه()در كنار اصل بهره  "منصفانه مشاركت  "اصل  
 :است

توسط  » مشترک  منظور  ساحلي   هایدولت الدام  منافع    تامين   به  از  برحداكثر  هر یك  ای 
از آبراه استفاده    در خصوص   منصفانه  سهميكه به حفظ  آن   عين در  و    ها ضروری استآن

مي به  ،  كندكمك  همكاری    آن دستيابي  دولت مستلزم  نظر  تمامي  مورد  طریق  های  از 
 2آبراه است«. مشاركت در حفاظت و توسعه 

اصل   منصفانهبهرهبنابراین،  و  معقول  تعهد    برداری  بربا  با  ه  مبتني  رابطه  در  مكاری 
 1997  كنوانسيون  8المللي مندرج در ماده  های بين آبراه، توسعه و حفاظت از  برداریبهره
. در این  ارتباط نزدیك دارد  3"مدیریت مشترکرویكرد  "موسوم به  اتخاذ روش    بالمآلو  

ش  توانند نقمرتبط مي  ایمنطقهمدیریتي مشترک و ترتيبات    نهادهایكه    باید گفت  راستا
  مبين ي و ترتيبات نهادها اعتماد به چنين  4. اصل داشته باشنداین بسيار مهمي در اجرای عملي 

 

1. Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia), ICJ Reports, 1997, 

Dissenting Opinion Judge Skubiszewski, at. 235, para. 8. 

2. Draft Articles on the Law of the Non-Navigational Uses of International 

Watercourses, and Commentary, ILC Report on the Work of its Forty-Sixth 

Session, ILC Yearbook 1994/II (2), at. 97, para. 5. 

3. Common Management Approach. 

4. Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), ICJ Reports 2010, 

at.14 and see: Anton Donald K., “Case Concerning Pulp Mills on the River 

Uruguay (Argentina v. Uruguay) (Judgment), (2010)”, Aust. Int’l L.J., Vol.17, 

(2010), at 215-216. 
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و  وجود   بهرویكردی  نظریه  آب  1"منافع   اشتراک"  موسوم  منابع  مدیریت  مشترک    يدر 
آب  كه  بعنوان  است  را  مشترک  مشترکهای  مشترک  كه    مالي  دولت  چند  یا  دو  ميان 

ایده   و لذا  ریزی و توسعه منابع آبي داردنياز به برنامه  آنمدیریت  در نظر گرفته و    است،
 2شود. های مجاور مطر  ميدولت مسئوليت مشترک 

اصل  كارآمدی    تفسيرهرگونه   مبنایباید    منصفانهو    معقول  برداریبهرهاز    نظریه   بر 
مي  3باشد. منافع    اشتراک نظر  رویكردی    رسدبه  لاعدهچنين  یك  جایگاه  حقوق    از 

نظریه    4ت. برخوردار اس  نيز  الملليات بين پشتيباني معاهدو در عين حال از  رفي  ع  المللبين 
مورد    الملليلضایي بين   موارد متعددی در رویهالمللي در  های بين آبراهمنافع در    اشتراک

ي مربوط  كشتيرانرودخانه ادر، گرچه به حقوق    لضيه. در  توجه و استناد لرار گرفته است
دمي بين د   دائمي  یوان شود،  بر  "به   الملليادگستری  حاك     های رودخانه  حقوق اصول 
 :اشاره كرد به طور كلي "المللي بين 

  است كه در یك رودخانه لابل كشتيراني مبنای یك حق لانوني مشترک    منافع  »اشتراک
ویژگي همه  از  كامل  برابری  آن  اساسي  مسير  های  دولت های  كل  از  استفاده  در  ساحلي 

سایر  ساحلي در ارتباط با    دولهر یك    حقوق ممتاز و ترجيحي  نهرودخانه و حذف هرگو
 5«. است دیگران

بين  دادگستری  دیوان    عليه )مجارستان    ماروسي ناگ  -كوو چيگاب   لضيهدر  المللي 
این  يسلواكا به  استناد  با  داشتن سهمي  اكه    امر(،  از  را  مجارستان  و    معقولسلواكي حق 

طبيعي    منصفانه منابع  نقل    بهدانوب  رودخانه  از  را  فوق  متن  غيرلانوني سلب كرده،  طور 
 مقرر داشت:  دادگستریالمللي لول كرد. دیوان بين 

 

1. Community of Interests. 

2. F. Loures, “History and Development of the Community-of Interests Doctrine”, 

In T. Tvedt, O. McIntyre, and T. Kasse Woldetsadik (eds.), A History of Water: 

Sovereignty and International Water Law, Vol. 2, Series 3 (London: I.B. Tauris 

Publishing, 2015) at 212. 

3. O. McIntyre, Environmental Protection of International Watercourses under 

International Law (Aldershot: Ashgate, 2007) at 28. 

4. I. Kaya, Equitable Utilization: The Law of the NonNavigational Uses of 

International Watercourses (Aldershot: Ashgate, 2003) at 205. 

5. The Territorial Jurisdiction of the International Commission of the River Oder 

United Kingdom, Czechoslovakia, Denmark, France, Germany, Sweden v. 

Poland), PCIJ, Ser.A, No.23, (1929), at 27. 
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المللي  بين   هایراهاز آب  كشترانيهای غيرالملل این اصل را برای استفادهتوسعه حقوق بين »
است كرده  تقویت  كه نيز  همانطور  مورد   1997كنوانسيون  در    ؛  های  استفاده  حقوقدر 

آب  ي كشترانغير متحد بين   های راهاز  ملل  سازمان  عمومي  مجمع  توسط  مشهود   المللي    نيز 
  1«. است

  ، الملل آب بين   حقوقتواند نه تنها بعنوان مباني نظری  مي  اشتراک منافعمفهوم  در والع  
كه   اصلي  بعنوان  همچنين  عيني  مبين  بلكه  بهره  ساحلي های  دولت وظایف  برداری  مانند 

تل  معقول است،  منصفانه  كاغذ  در    یواند  2گردد.  قيو  خمير  كارخانه  بر   لضيه  تأكيد  با 
ساز  نهاد   و  نقش  الزامات    مرتبطی  هاكار  اجرای  تعهدات  در  الملل  بين   حقوق اساسي  و 

در    3. دولي تأكيد كرده استالبه عنوان یك فرآیند بين و منصفانه    معقولآب، بر استفاده  
د اشار  یوانحقيقت  نكته  این  به  خود  نهایي  بند  سنت  ه  در  یك  دارای  طرفين  كه  كرد 
م و  كمودیرینه  طریق  از  هماهنگي  و  همكاری  در  اروگوئه    خانهرود جرایي  ا   ونيسي ثر 

را در مدیریت رودخانه اروگوئه و در حفاظت    "از منافعاشتراكي  "هستند كه بوسيله آن  
آن زیست  محيط  زده  از  رویكرد  اند.  رل   و  معقول    برداریبهرهمنافع،    اشتراکبنابراین 

 4. دهدهمكاری پيوند مي تعهد مبتني بر  را به منصفانه
برداری معقول  بهرهاصل  تحققآن در  مه  و نقش  "منافع اشتراک"برای درک مفهوم  

این   .است "محدود سرزميني حاكميت  "رویكرد اصل مبتني این   باید گفت كه، و منصفانه
  حاكميت سرزميني "  اتری و نظ  بين رویكردها  يتوان به عنوان سازشرویكرد نظری را مي

مطلق"و    "مطلق ارضي  نمود  "تماميت  حاكميت  مطابقكه    تلقي  اختيارات  دولت    يآن 
  متقابل با شناسایي حقوق برابر و  آبراه    دستدولت پایين   مطلق   و تماميت ارضي  باالدست
، حاكميت هر نظریه حاكميت سرزميني محدودبه موجب    5. شوددیگر محدود مي  دولت

از   به  س  های دولتیك  توجه  با  رودخانه  بـه    تعهداتياحلي  الملـل  بين  حقوق  طبق  كه 

 

1. Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia), ICJ Reports, (1997), 

para.85. 

2. McCaffrey, The Law of International Watercourses, op. cit. at 152. 

3. Pulp Mills on the River Uruguay Case, paras. 87-93. 

4. O. McIntyre, “The World Court’s Ongoing Contribution to International Water 

Law: The Pulp Mills Case between Argentina and Uruguay”, 4(2), WA 124, 

(2011), at 137. 

فصلنامه پژوهش حقوق    «،آب  المللبين  حقوق  موازین  و  تركيه  در  ایليسو   سد  از  برداری. ر.ک: علي نواری، »بهره 5

 . 173(، ص 1398، )63عمومي، شماره 
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از   یك  هر  حاكميت  دیگر،  بعبارت  است.  محـدود  دارنـد،  ساحلي    های دولتعهـده 
  این نظریه،   . ریشه ساحلي دیگر است  دولت رودخانه محدود به وارد نكـردن خسارت به  

حاكميت همه    كه  هاستدولت  يبرابری  آن  موجب  آبراه   یيهادولت به  یك  از  كه 
  منافع   مفهوم اشتراکاستفاده از  آن دارند.    در  "برابر  يحقول"كنند  المللي استفاده ميبين 

كه به دنبال تنظي   است  الملل  بين   حقوقدر    1"الگوی هنجاری منافع مشترک"ای از  نمونه
بين   مشترک  استبين   بازیگرانمنافع  بين   طبقو    المللي  جامعه  مانند  مفاهيمي  مللي،  الآن 

 مطر   ها در لبال جامعه بين الملليدولتعام الشمول  مشترک یا تعهدات  و تعهدات  منافع  
آن  .شودمي منافعنتيجه  اشتراک  نظریه  مبين  مي   كه  وابستگي  مسئوليت  تواند  مشترک  و 

باشد،  دولت آن ها  كه  فزایندهبه طوری  به طور  به  ها  مجبور  تدابيرای  برای    اتخاذ  جمعي 
  2اند.شده مشترک ابع طبيعيمن محافظت از 

 الملل آب در حقوق بین  3. مفهوم و جایگاه انصاف 2
المللي دادگستری، »مفهوم حقولي انصاف، یك اصل كلي و عام  طبق دیدگاه دیوان بين 

است كه بعنوان حقوق مستقيما لابل اعمال است ... )دیوان( باید اصول منصفانه را بعنوان  
ال كند و با دلت به ارزیابي مالحظات مختلفي بپردازد كه به  عمالملل ابخشي از حقوق بين

با این حال    4ای كه به یك نتيجه منصفانه برسد«. آیند. به گونهنظر وی گویا و مناسب مي
حقولي بطور  اصطال   در  الملل تاحدی بحث برانگيز است.  نقش »انصاف« در حقوق بين 

فلسفي    صمایز از هر سيست  خامت كلي اصل انصاف عبارت است از اصول كلي عدالت  
المللي دادگستری  اساسنامه دیوان بين   38ماده    2بند    5.حقوق یا لوانين داخلي هر كشوری

صال  و  "این اختيار را به دیوان داده است كه به دعاوی مطروحه نزد خود بر اساس اصل
با این    واكه طرفين دعیا انصاف رسيدگي و حك  صادر نماید، مشروط به این   6"صوابدید

 

1. Common-Interest Normative Pattern. 

2. See:P. Wouters and A.D. Tarlock, “The Third Wave of Normativity in Global 

Water Law: The Duty to Cooperate in the Peaceful Management of the World’s 

Water Resources: An Emerging Obligation Erga Omnes?”, Journal of Water Law, 

23(2), (2013), p. 59. 

3. Equity. 

4. The Continental Shelf Case, Tunisia v. Libya, ICJ Reports, (1982), p. 60.  

5. V. Lowe, “The Role of Equity in International Law”, Australian Yearbook of 

International Law, 12, 54, (1992), at 54. 

6. Ex aequo et bono. 
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بند   اما آنچه در  باشند.  به طور دليق اصل    38ماده    2امر موافق  اساسنامه دیوان ذكر شده 
انصاف نيست بلكه اصل صال  و صوابدید است. در مجموع اصل انصاف دارای معني و 

بر مبنای اصل   یك تصمي تخاذ  در ا 1تر از اصل صال  و صوابدید است.مفهومي گسترده
عدل، اخالق، سودمندی، تدبير  غير حقولي  طبق اصول  جع لضایي  مر"  صال  و صوابدید

  انصاف "چارچوب  در این  نصاف  ا  در والع  2خواهد گرفت«. سياسي و عقل سلي  تصمي   
، بلكه  فراتر از حقوق، و  مطابق لواعد حقولينه تنها  "تواند  كه مي  است   "خالصمحض و  

  3. نيز اعمال شود "مغایر با حقوق در صورت لزوم، 
ماده  طبق  كه    تبيين نمود ، لاضي هادسون    )هلند عليه بلژیك(  ميوز يه رودخانه لضدر  

تا  دیوان اساسنامه،    38 دارد  را  اختيار  این  حدی  رااصل    تا  از    انصاف  بخشي  عنوان  به 
بين  دهدالملل  حقوق  لرار  نظر  روش و    4مد  را  انصاف  اصل  كاهش    يماهيت  برای 
در حقيقت، نظر   5. يت لواعد حقولي معين مي دانداهای برای تغيير مها و نه شيوهنابرابری 

به   انصاف لاضي هادسون  راهنمای  اصول  دیرینه  اشاره  ال  نظام حقولي كامندر    6جایگاه 
  7.منابع فرامرزی دارند مربوط به  كه به طور بالقوه ارتباط مستقيمي با اختالفات دارد

 

1. Lowe, op.cit.  

انتشارات گنج دانش،  د رضا ضيائي بيگدلي، حقوق بينو نيز ر.ک: محم  -171( صص 1393الملل عمومي )تهران: 

170 . 

2. F. J. Berber, Rivers in International Law (London: Stevens, 1959) at 266. 

3. B. Cheng, General Principles of Law as Applied by International Courts and 

Tribunals (London: Stevens, 1953), at 20, and see: L. F. E. Goldie, “Equity and the 

International Management of Transboundary Resources”, in A. Utton & L. Teclaff 

(Eds.), Transboundary Resources Law (London: Westview Press, 1987) at 107. 

4. The River Meuse case (Netherlands v. Belgium) PCIJ, at.77. and see: McIntyre, 

Utilization of Shared International Freshwater Resources – the Meaning and Role 

of “Equity” in International Water Law, op.cit, at 118. 

محسن ر.ک:  نيز    المللي بين  دیوان  یه رو  در  آن  سازی لاعده   ظرفيت   و   انصاف   اصل»  اميني،  اعظ   و  محبي   و 

 . 22، ص  (1393) ،51شماره  المللي،بين حقولي مجله ،«دادگستری

5. Dipit Srivastava, “Article 38(1) of ICJ and Sources of International Law”, 

available at: http://lex-warrier.in/2014/09/article-381-icj-sources-internationallaw/, 

(2014), (Last Visited: Feb.2021). 

های حقوق  «، پژوهشبررسي تطبيقي اصل انصاف و اصول عدل و انصافنيز ر.ک: انيسه مطيعي و مسعود البرزی، »

 . 146(، ص 1397، )3تطبيقي، شماره 

6. Equitable Maxims. 

7. The River Meuse Case, (1937), at 77. 
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دفعاتالمللي  بين   محاك  اصول    به  اخ  منصفانهاز  حل  با  فات  تال برای   منابع مرتبط 
كه   (1963)  فالت لاره دریای شمال  اند، به طور مثال لضيه  فاده نمودهاست  طبيعي مشترک

بين  در آن دادگستریدیوان  لوا المللي  غياب  معاهده  عددر  یا  اصول  عرفي  تدوین  به  ای 
انصاف بر  شد    مبتني  متوسل  لاره  فالت  مجاور  مناطق  حدود  تحدید  مورد  لضيه در    یا 

شيالتت  حي صال  امر  آن  1974  در  در  كه  ایسلند(  عليه  بين  )انگلستان  المللي  دیوان 
حل  "عناصر   دادگستری راه  انصافیك  بر  حقوق  حل  برای    "مبتني  مورد  در  اختالف 

 1. ماهيگيری را شر  داد و طرفين را به مذاكره بر اساس آن راهنمایي كرد

 الملليبیند برداری معقول و منصفانه در آیینه اسنا. اصل بهره3
بهره اصل  للمرو  و  مفهوم  بخش  این  مه  در  در  را  منصفانه  و  معقول  اسناد  برداری  ترین 

 1997كنوانسيون  ( و  2004)  ( و برلين 1966)  ربط، مجموعه لواعد هلسينكيالمللي ذیبين 
استفاده به حقوق  آبراهراجع  از  غيركشتيراني  بين های  بررسي  المللي های  و  مطالعه  مورد   ،

 ي دهي . م لرار

 1966. مجموعه قواعد هلسینکي 3-1
المللي توسط  های بين برداری از منابع آبي رودخانه مجموعه لواعد هلسينكي پيرامون بهره

بين  حقوق  سال  انجمن  در  هلسينكي  نشست  در  گستره   1966الملل  و  رسيد  تصویب  به 
مقاصد برای  مشترک  آبي  منابع  از  استفاده  جمله  از  موضوعات  از  و  شتي ك  وسيعي  راني 

های والع در مسير رودخانه  طبق این مجموعه همه دولت   2شود. راني را شامل مي غيركشتي
بهره به  از  نسبت  استفاده  برابر دارند و هيچ دولتي حق  منابع آبي مشترک حق  از  برداری 

های ساحلي رودخانه  آب رودخانه را در صورتي كه موجب ایجاد خسارت به سایر دولت
های  د. افزون بر این اگر دولتي بدون اطالع و عدم تحصيل رضایت دولتارمي شود، ند

المللي را به زیان دولتي دیگر تغيير دهد، مسئول كليه  های بين ساحلي دیگر مسير رودخانه
یك  الدامات  و  بوده  گرفته  صورت  هيچالدامات  مذكور  دولت  جانبه  برای  حقي  گونه 

 

1. See: L. D. M. Nelson, “The Role of Equity in the Delimitation of Maritime 

Boundaries”, American Journal of International Law, 84, (1990), P. 837, 

2. Dellapenna, op.cit. (2001), at 273. 
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نمي ایجاد  مورد  ه  لواعد  4ماده  نماید.  موصوف  در  رودخانه   برداریبهرهلسينكي  های  از 
 دارد: المللي بيان ميبين 

در    و منصفانه  معقول  يسهممحق است تا از  در للمرو خود    ساحلي  هاییك از دولتهر  »
   برخوردار گردد«. الملليبين  آبریزحوضه  های یكآباز  و مصارف سودمند برداریبهره

دوم  با    مادهاین   كننده  ميل  تكمي   5ماده  بند  تعيين  عوامل  كه  و  سه   شود  معقول 
شود با توجه به  ارزشي كه به هر عامل داده مي». طبق بند سوم نيز  داردمنصفانه را مقرر مي

و    معقولشود. برای تعيين اینكه سه   اهميت آن در مقایسه با سایر عوامل مرتبط تعيين مي 
بر اساس  گيری  گرفته شوند و نتيجهر  منصفانه چيست، همه عوامل مربوطه باید با ه  در نظ

 «. انجام شود تمامي عوامل

مواد   ارزیابي  با  كه گرچه  مي  مالحظه  5و    4بنابراین  از  شود  واحدی  مفهوم تعریف 
با این حال ارزیابي آن    در مجموعه لواعد هلسينكي ارائه نشده،  "منصفانهو    سه  معقول"
تاكيد بر    -1لسينكي بر دو عنصر مه  :ه  لواعدشود.  اساس تعدادی از عوامل انجام مي  بر

دولت  همه  برابری  بهرهحق  در  ساحلي  آبراههای  از  بين برداری  و  های  اصل    -2المللي 
الملل آب،  برداری معقول و منصفانه بنا شده است. اصل اساسي دیگری در حقوق بينبهره

كور، بدون ایراد مذهای اصل منع ایراد آسيب مه  با عنوان »رفع نيازهای هر یك از دولت 
دولت دیگر  به  اساسي  و  آسيب  غيرمستقي   صورت  به  آبریز«  حوضه  در  مشترک  های 

هایي را كـه ممكن  آسـيبمطر  شده و    5ماده    2عوامل مذكور در بند    11بعنوان یكي از  
از در    اسـت  مه   عامل  یك  بعنوان  شود  ایجاد  آبراه  از  ساحلي  دولت  یكجانبه  استفاده 

معبهره لواعد قوبرداری  والع  در  است.  نظر گرفته  در  مشترک  آبي  منابع  از  منصفانه  و  ل 
شاخص  به  آسيب  ایراد  عدم  لزوم  به  صرفا  بهرههلسينكي  عناصر  و  و ها  معقول  برداری 

دارد.  اشاره  ماده    1997كنوانسيون    1منصفانه  هلسينكي،  لواعد  رویكرد  برخالف  اما 
 اص داده است. تصآسيب مه  اخایراد ای را به اصل منع جداگانه

 

المللي حاك  بر تقسي  آب در  طاری و محسن عبداللهي، »مطالعه تطبيقي اصول و لواعد بين ع  . فریده آوریده، جالل 1

فرامرزی«، فصلنامه علوم محيطي، ش هرودخانه )2  مارهای  فریده محمدعليپور، حقوق    85  (، ص1395،  نيز ر.ک:  و 

آبراه استفاده  از  غيركشتيراني  بينهای  رودخانههای  موردی  مطالعه  م المللي؛  )تهران:  رزهای  ایران  مشترک  و  ی 

 (. 1396انتشارات ميزان، 
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  "برداریگستره و ميزان بهره"لواعد مذكور،    5و    4باید در نظر گرفت كه بنا به مواد  
ساحلي   دولت  هر  بلكه    "برابر"برای  بود  برای  بهرهنخواهد  منصفانه  های  حوضهبرداری 

  حقوق   به  راجع  1997كنوانسيون    6لواعد هلسينكي، ماده    5ماده  با توجه به  آبریز  مختلف  
حوضه  شرایط خاص حاك  در هر  المللي و نيز  بين   هایآبراه  از   كشتيراني   غير  های دهاستفا

برداری معقول و منصفانه باید  لواعد هلسينكي، بهره  4تعيين خواهد شد. مطابق تفسير ماده  
برای دولت  زیان را  مزایا و حدالل  منافع و  باشد. در والع  های ذیحداكثر  به همراه  ربط 

بهره از  نوع  نيز  براین  لزوما  باشد.  و سودمند  مفيد  اجتماعي  یا  التصادی  نظر  از  باید  داری 
دولت  استفاده التصادی  شرایط  به  توجه  با  بلكه  داشت  نخواهند  رجحان  التصادی  های 

تامين این منافع و    1ذیربط، ممكن است استفاده اجتماعي بر مزایای التصادی رجحان یابد. 
دولت برای  تجليمزایا  ساحلي،  بهره  "معقول"صفت    شخ بهای  آبي  در  منابع  از  برداری 

حال   عين  در  گردد.  لحاظ  باید  منصفانه  استفاده  و  تسهي   بر  افزون  كه  است  مشترک 
های معقول نباید بر استفاده منصفانه رجحان یابد. در همين ارتباط است كه در بند  فعاليت 

نيازها   5ماده    2 »ميزان رفع  تاكيد شده است كه:  از دولتی  مجموعه لواعد  های  هریك 
به دیگر دولت  اساسي  ایراد آسيب  های مشترک در حوضه آبریز« خواهد  مذكور، بدون 

 بود. لذا در این مورد اولویت با استفاده منصفانه است.   

 2004. مجموعه قواعد برلین 3-2
باشد و برداری معقول و منصفانه از نكات حائز اهميت این مجموعه ميتاكيد بر اصل بهره

بين ار بر حقوق  اصول كلي حاك   دیگر  با  آن  ایراد  تباط  منع  اصل  از جمله  و  الملل آب 
مسائل مربوط به حفاظت از محيط زیست آبي،   2آسيب مه  را مورد توجه لرار داده است. 

همكاری  كشتيراني،  استفاده  سال ،  و  كافي  آبي  منابع  به  دسترسي  بشری  های  حق 

 

مشهدی.  1 دولت  و  علي  »تعهدات  اكبری،  مجله حقولي    هاینرگس  آبي«،  تاسيسات  احداث  در  حوضچه هریرود 

 . 325 ص ،(1399، )63ماره  المللي، شبين

  مشترک   آب  زميني  زیر  ایهسفره   از  برداریبهره   بر  حاك   المللي بين  حقولي  بابایي، رژی   حسن  و  بابایي  . مجتبي 2

   76( ص1394مجد،  فرهنگي  و  علمي مع مج )تهران: 2008 الملل  بين  حقوق  كميسيون  طر   بر  تاكيد   با ها، دولت ميان

 و نيز ر.ک: 

Antti Belinskij, “Water-Energy-Food Nexus within the Framework of International 

Water Law”, Journal Water, 7(10), (2015), at 5042. 
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برنابين  و  اطالعات  تبادل  اطالعمهالمللي،  حوضه ها،  مشترک  مدیریت  دليق،  های  رساني 
های ساحلي  های مشترک در ارتباط با مدیریت منابع آبي ميان دولت آبریز و بررسي هزینه 

 1از موارد تصریح شده در لواعد برلين است.
بهره اصل  اسناد  هرچند  دیگر  و  هلسينكي  لواعد  در  ابتدا  منصفانه  و  معقول  برداری 

التزام مدیریت منابع "مورد بحث و توجه بوده ليكن تاكيد لواعد برلين بر  ط المللي مرتب بين 
، از این منظر  "التزام به منع ایراد آسيب مه "و    "آبي مشترک به گونه معقول و منصفانه 

آب    المللبين   حقوق  بر  حاك   لابل توجه است كه این لواعد با مشروط نمودن اصول كلي
آن اهميت  یكدیگر،  بربه  را  ميابها  نظر  در  مير  لذا  رویكرد  گيرد،  كه  شد  مدعي  توان 

اخير   لواعد  مجموعه  زیرا  است.  متفاوت  هلسينكي  لواعد  مجموعه  با  فوق  لواعد 
آب للمداد كرده و همسو با    المللبين   برداری معقول و منصفانه را لاعده اصلي حقوقبهره

بين  دیوان  گابچيكوودیدگاه  لضيه  در  دادگستری  اصل    2روسماناگي  -المللي  كه  است 
آب مطر  شده است   المللبين   برداری معقول و منصفانه به مثابه اصل راهنمای حقوقبهره

در حالي كه رویكرد لواعد برلين مبتني بر برابری تمامي اصول كلي حاك  در این حوزه  
دولت  3است. سایر  به  مه   آسيب  ایراد  منع  به  منوط  برلين  لواعد  ساحلي  همچنين  های 
عوامل   دراست،   از  مه   شاخصي  بعنوان  صرفا  اصل  این  هلسينكي  لواعد  در  كه  حالي 
تحت عنوان  لواعد برلين    12ماده  برداری معقول و منصفانه در نظر گرفته شده است.  بهره
كه  مي  اظهار  منصفانهبرداری  بهره ساحليدولت دارد  خود،    های  للمرو  در  های  آبباید 

منع به    زامو الت   الزمر داشتن توجه  ظبا در ن  ول و منصفانهعق ای م المللي را به شيوهحوضه بين 
  4ند. این ماده در والع همان ماده  مدیریت ك   ساحلي  هایدولتبه سایر    ایراد آسيب مه  

 

1.International Law Association Berlin Conference, (2004), Water Resources Law, 

available at: http:// www. cawater- info. net/ library/ eng/ l/ berlin_ rules. pdf (Last 

Visited: Feb.2021). 

2. See: Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary v Slovakia), ICJ Reports, 1997. 

 . و ر.ک: 77. بابایي، همان، ص3

Owen Mcintyre, Environmental Protection of International Watercourses under 

International Law (Ashgate Publishing Company, 2007) at 220. 
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هلسينكي  عبارت  1997كنوانسيون    5ماده    و    لواعد  ماده  این  در  كه  تفاوت  این  با  است 
   1. اضافه شده است مه  بآسي  منع ایرادبه  مالتزا

الملل مجموعه لواعد هلسينكي و برلين به  های انجمن حقوق بين همچون دیگر لطعنامه
الزام لدرت  و  از جایگاه رسمي  از الزم  لحاظ شكلي  پيش  تا  اما  نيستند  برخوردار  آوری 

برداری و  كننده بهرهبعنوان موثرترین مجموعه لواعد تنظي   1997االجرا شدن كنوانسيون  
الملل عرفي  شدند و بعنوان بخشي از حقوق بين المللي شناخته مي ين ب   هایحمایت از آبراه

  2المللي لرار گرفتند. مورد پذیرش جامعه بين 

های  های غیرکشتیراني از آبراهراجع به حقوق استفاده 1997کنوانسیون  .3-3
 الملليبین

آگست    فوقكنوانسيون   از  الزم  2014كه  نخستين ميالدی  شد،    لملليابينسند    االجرا 
فعاليتالزام دیگر  و  استفاده  با  ارتباط  در  آبراهآور  به  مربوط  بين های  است. های   3المللي 

سال مطالعه موضوع توسط    23است كه طي    وادینویس مبر اساس پيش   1997كنوانسيون  
بين  حقوق  استكميسيون  شده  تهيه  عملكرد    .الملل  ميان  این  ویژه در  گزارشگر  سه 
استفان و بویژه    5جنس اِوِنسن،  4استفان شوبل ،  در مورد موضوعلل  ملاكميسيون حقوق بين 

تالش   6یكافرمك.  يس به  بحث  ادامه  در  كه  هستند  برحوردار  بسزایي  اهميت  و  از  ها 
گزارشگر ویژه،    1981در سال    های علمي پروفسور مك كافری اشاره خواهد شد.تحليل 

كام مجموعه  اولين  خود  سوم  گزارش  در  شوبل،  مپيش از  ل  استفان  مورد    وادنویس  در 
غيراستفاده  حقوق را  بين   هایآبراه  از  كشتيرانيهای  پيش   ارائهالمللي  مكرد.    واد نویس 

 

1. International Law Association Berlin Conference (2004) Water Resources Law, 

available at: http:// www. cawater- info. net/ library/ eng/l/berlin_ rules. pdf (Last 

Visited: Feb. 2021) . 

 . 90ص  همان،  عبداللهي، و  عطاری آوریده،.ک: ر نيز و

2. See: Patricia Wouters, International Water Law Selected Writings of Professor 

Charles B. Bourne International and National Water Law and Policy Series (New 

York: Springer, 1998). 

3. A. Tanzi, op.cit., http:// www. qil-qdi. org/ wp- content/ uploads/ 2014/10/03_ 

Watercourses_ ATTILA_DEF_2.pdf (Last Visited: Feb. 2021). 

4. Stephen Schwebel. 

5. Jens Evensen. 

6. Stephen C McCaffrey. 

http://www.qil-qdi/
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توصيف  1981 برای  معقول  كلمه  بين   برداریبهره  از  آبراه  یك  استفاده  از  نكرده  المللي 
ای  موعهمج، جنس اِوِنسن،  المللكميسيون حقوق بين  ، گزارشگر ویژه1984در سال    1.بود

پيش  از  شده  ماصال   پيش   واد نویس  كرد.  تهيه  ماده  را  معقوليت   اِوِنسن  6نویس  شامل 
  لواعد   4ماده    شبيهالمللي است و از این نظر  از یك آبراه بين دولت  بعنوان معيار سه  یك  

كافری گزارشگر ویژه در دومين گزارش خود در سال  استفان سي. مك  2. هلسينكي است
مفهوم    با اشاره به تغييروی    .شوبل و اِوِنِسن اظهار نظر كرد  وادنویس مش پي مورد   در  1986

و توسط    ارائه  3يكرنید  یچارد ركه توسط اولين گزارشگر ویژه    "منابع طبيعي مشترک "
در استفاده از آب    تسهي "  كه مبتني بر  لبليهای  نویس پيش   ادبياتشوبل توسعه یافت، به  

  واد نویس ماصول مندرج در پيش   مستند   4نمود.تأكيد    تس ا  "منصفانه و    عقولم    به روشي
مك بر كافری  گزارش  و    مشتمل  گسترده  بحث  و  بررسي  ،  الملليبين   معاهداتاسناد 

دیپلمات رویهمواضع  مذاكرات،  در  ،  المللي بين   داوریو    لضایي  آرای،  ها لتدو  ها 
 .است لالملاندیشمندان حقوق بين های و دیدگاهملي های تصميمات دادگاه
حقوق    1997  كنوانسيون عرفي  لواعد  و  اصول  تدوین  دليل  آببين به  حائز   الملل 
است  بهره  آن،   هدف  و  اهميت  نوع  از  یافتن  مدیریت اطمينان  حفاظت،  توسعه،  برداری، 

برداری پایدار در جهت نگهداری  المللي و تشویق بهرههای بين و نگهداری از آبراهصحيح 
نسل برای  آبي  منابع  است.   ایهاز  شده  ایجاد  آینده  و  با    5حاضر  هلسينكي،    لواعدمشابه 

برداری  بهرهتوافق و  دستيابي به اصول همكاری و مذاكره با لصد والعي جهت  ،كنوانسيون
و آبي    معقول  منابع  از  است  مشترکمنصفانه  شناخته  رسميت  به  طبق    را    5ماده  و 
 دارد:يم مقرر 5ماده اند. شده  متعهد بدانكشورها  ،كنوانسيون

 

1. Special Rapporteur, Third Report on the Law of Non-Navigational Uses of 

International Watercourses, Int’l Law Comm’n, U.N. Doc. A/CN.4/348(Dec.11, 

1981) (by Stephen Schwebel). 

2. Special Rapporteur, Second Report on the Law of the Non-Navigational Uses of 

International. Watercourses, Int’l Law Comm’n, U.N. Doc. A/CN.4/381(April.24, 

1984) (by Jens Evensen).  

3. Richard D. Kearny. 

4. Special Rapporteur, Second Report on the Law of the Non-Navigational Uses of 

International Watercourses, Int’l Law Comm’n, U.N. Doc. A/CN.4/399 (May 21, 

1986) (by Stephen C. McCaffrey). 

5. Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International 

Watercourses1997, available at: http:// legal. un. org/ ilc/ texts/ instruments/ 

english/conventions/8_3_1997.pdf (Last Visited Feb. 2021). 
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معقول و  به روشي  والع در للمرو خود  المللي  آبراه باید از آبراه بين حوضه  های  دولت  -1»
بين   برداری بهرهمنصفانه   آبراه  یك  خاص،  بطور  توسط  كنند.  حوضه    های دولتالمللي 

با هدف   منافع    برداریبهرهآبراه  نظر گرفتن  با در  از آن  منافع حاصل  از و  پایدار  و  بهينه 
لرار  استفاده و توسعه  مورد  فظت كافي از آبراه،  احم، مطابق با  حوضه مورد نظر  ایهدولت

 خواهد گرفت.

شيوه  آبراه  هایدولت  -2 در  به  منصفانه  و  معقول  از  برداریبهرهای  محافظت  و  توسعه   ،
بين یك   حق  آبراه  شامل  مشاركت  این  داشت.  خواهند  مشاركت  از    برداریبهرهالمللي 

همچنين  و  در  و  آبراه  همكاری  مياحمظيفه  آن  توسعه  و  در  فظت  كه  همانطور  شود، 
 «.شده است ليدكنوانسيون حاضر 

آبراهي دارای ویژگي راههر  به  نياز  به فردی است كه  های جداگانه  حلهای منحصر 
اصل   حال  این  با  كنندهدارد.  شرایطي،    مدیریتبرای    تعيين  و    معقول  برداریبهرههر 
بي انمنصفانه است كه شامل   برابری و سایر عناصر مه  صاف، عقالنيت،  طرفي، عدالت، 

از منابع آبي مشترک    و منصفانه  عقولم  برداریبهره  هایشاخص  و  معيارهاپایداری است.  
 . تشریح گردیده استكنوانسيون   6در ماده 

 : كندرا به شر  زیر توصيف مي معقول و منصفانه   برداریبهرهكافری، استفان مك
متحده    یوانميمات دتص  »به مجرد ایاالت  بين    منابع آبي   تقسي   لضایایدر  آمریكا  عالي 
ایالت  ایاالت سایر  تصميمات  از  حمایت  با  و  بيست   لرن  اوایل  فدرال،  از  اصل  های 
مجموعه  المللي بعنوان اصل اساسي حاك  بر بين  هایراهاز آب معقول و منصفانه برداریبهره

تاكيد  1966هلسينكي  لواعد   گرفتل  مورد  اصل  .رار  اساسي    این  لاعده    توسطبعنوان 
بين  در  دیوان  دادگستری  نيز    -لضيه گاپچيكووالمللي  استناگيماروس  به  ...    تأیيد شده 
مي كنوانسيون  نظر  منصفانه  برداریبهرهنيز    1997رسد  و  اساسي    معقول  اصل  بعنوان  را 
   1«.د كن المللي آب تلقي ميهای بين آبراهاز  برداریبهرهحاك  بر 
ماده  پيش  بين   5نویس  حقوق  سال  كه    المللكميسيون  در  عمومي  مجمع   1994به 

پاراگراف اول   نخستجمله  است.    یكسانكافری  مك   5نویس ماده  گزارش شد، با پيش 
  های ساحلي دولتسایر  لياس بادر  آبراه از استانداردی را برای استفاده   ،5نویس ماده پيش 

 

1. Stephen McCaffrey, The Law of International Watercourses (Oxford University 

Press, 2 nd Edition, 2007) at 384-385. 
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استاندتعيين مي این  مادهاركند.  از  مفاهيمي  اِوِنِسن است كه    1984نویس  پيش   7  د شامل 
مي یك  آب »  كندبيان  شكلي  بين   آبراههای  به  باید  توسط    منصفانهو    معقولالمللي 

آب  هایدول و    راهحوزه  استفاده  پيش   1«. شود  تقسي توسعه،  شده  نویس مشابه  تهيه  های 
لبلي، ویژه  گزارشگران  از    هرستي ف   شامل  كافریمك  نویس پيش   توسط  انحصاری  غير 

 . است منصفانهو  معقولاستفاده  كنندهعوامل تعيين 

برداری معقول و منصفانه و نظریه مدیریت  . مناسبات میان اصل بهره1-3-3
 مشترک

های ساحلي، نظریه مدیریت مشترک به منظور ترویج تعادل معقول و منصفانه منافع دولت
وان رویكرد جدید و متفاوت در مدیریت منابع آب عن   تنها به  نهامر  این  شكل گرفته است.  

سرزميني محدود شد و    ای برای احيای مجدد اصل حاكميتدر نظر گرفته شد بلكه وسيله
برداری منطقي از منابع مشترک آب  در توسعه و بهره  فعاالنهتكليف صریحي بر مشاركت  

المللي  لي آبراهه بين احس   های دولتكليه  این نظریه حكایت از آن دارد كه »  2. مقرر كرد
المللي، واحد التصادی  نسبت به آن رودخانه حق حاكميت مشترک دارند و رودخانه بين 

مي  تمام  محسوب  به  متعلق  آن  منابع  كه  است   هایدولت شود  مدیریت   3«.ساحلي  این 
ای  تواند از طریق توافق و انعقاد معاهدهي است، مي المللمورد تأیيد جامعه بين مشترک كه  

  تاً حاصر  1997كنوانسيون    5ماده    2های ساحلي ایجاد شود. در همين راستا بند  ن دولتيام
اصل   بهره.  است  منصفانه«مشاركت  »شامل  اصل  مكمل  منصفانه  مشاركت  برداری  اصل 

با این اصل دارد.  پيوند نزدیكي  انطباق را مي   4معقول و منصفانه بوده و  پيوند و  توان  این 
های فيزیكي آب، مطالبات  ي در راستای ارزیابي مشخصه ول توسعه آشكار یك اصل حق

مشاركت    5حاكميتي، مفهوم منابع طبيعي مشترک و رویكرد اشتراک منافع للمداد نمود.
پذیری كه بر اساس عوامل وابسته به شرایط خاص هر مورد،  منصفانه بعنوان لاعده انعطاف

 

1. Special Rapporteur, Second Report on the Law of the Non-Navigational Uses of 

International Watercourses, Int’l Law Comm’n, U.N. Doc. A/CN.4/381 (April.24, 

1984) (by Jens Evensen). 

 . 322. اكبری و مشهدی، همان، ص 2

 . همان. 3

4. McCaffrey, op.cit., at 99. 

 . 392آگوستو كاپونئرا، همان، ص   . ر.ک:5
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برداری و  بخش توسعه، بهرهحققت  كند؛زمينه را برای استقرار عدالت و انصاف فراه  مي
تر از منابع آبي مشترک است. این اصل در ابتدا توسط محاك   حفاظت معقول و منصفانه 

  1994در سال    لالملكميسيون حقوق بين   گزارش  1كشورهای فدرال ایجاد و توسعه یافت.
پيش  به  مواد  راجع    در )  "منصفانهمشاركت  "شناسایي اصل    مبين   1997  كنوانسيوننویس 
 :كميسيون استتوسط   برداری معقول و منصفانه(كنار اصل بهره

توسط  » مشترک  منظور  ساحلي   هایدولت الدام  از    تامين   به  هر یك  برای  منافع  حداكثر 
از آبراه استفاده    در خصوص   منصفانه  سهميكه به حفظ  آن   عين در  و    ها ضروری استآن

مي به  ،  كندكمك  همكاری    آن دستيابي  دمستلزم  نظر  ت ولتمامي  مورد  طریق  های  از 
  2آبراه است«. مشاركت در حفاظت و توسعه 

اشتراک  1997كنوانسيون   بهرهه   ه   و  منصفانه  و  معقول  و  گذاری  معقول  برداری 
كند.  بر مفهوم مشاركت منصفانه تاكيد مي  5داند. بر همين اساس ماده  منصفانه را الزم مي
های ساحلي باید با  ، دولت"معقول و منصفانه  ریبردابهره"منظور تحقق    بعبارت دیگر  به

هایي مثبت بصورت فردی یا مشترک در رابطه با آبراه با یكدیگر همكاری  برداشتن گام
برداری معقول و نمایند. در والع كنوانسيون مفهوم مشاركت منصفانه را در كنار اصل بهره

مي ميمنصفانه  الزم  و  دولتافزاید  همة  دداند  ساحلي  رویهر  های  كه  راستای  ای 
 بخشد، عمل كنند.ها را بهبود مياز آبراه برداری موثر و مبتني بر تعاملبهره

ندارد كه دولت از آبتردیدی وجود  دارند  را  این حق  آبراه های ساحلي  های یك 
ویژگيبين  از  یكي  حق  این  كنند.  استفاده  خود  سرزمين  در  والع  حاكميت  المللي  های 

دولتي كه آبراهي در سرزمينش یا مرزهای آن لرار دارد از آن متمتع   هرآید و  بحساب مي
های والع در  شود كه تمامي دولتها منجر به این ميشود. اصل برابری حاكميتي دولتمي

های ساحلي از  گرایانه با دیگر دولتمسير آبراه، حق استفاده برابر به لحاظ كيفي و تعامل
بدین معنا نيست هر دولتي كه در    "برابری حقولي"این حال  ا  ب  3آن آبراه را داشته باشند. 

مندی از مزایای آبراه  را در استفاده و بهره  "سه  برابری"مسير آبراه لرار دارد، حق دارد  

 

 مان. ه .1

2. Draft Articles on the Law of the Non-Navigational Uses of International 

Watercourses, and Commentary, ILC Report on the Work of its Forty-Sixth 

Session, ILC Yearbook 1994/II (2), at 97, para. 5. 

3. Report of the International Law Conunission (ILC) on the Work of its Forty-

Sixth Session. UN Doc. A/49/10, (1994), at 98. 
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نمي القا  را  معني  این  همچنين  و  دهد  اختصاص  خود  به  به  مشترک  آبي  منبع  كه  كند 
برابربخش " شده    "هایي  دولتقسي   هر  بلكه  به  ت  است  آبراه  مسير  در  ای  شيوه"والع 

برداری باشد. للمروی حق بهرهمندی از مزایای آبراه مي، مستحق استفاده و بهره"منصفانه
ماده   در  كه  همانطور  دولت،  هر  و   6منصفانة  اوضاع  و  حقایق  به  شده  مقرر  كنوانسيون 
   1ای از عوامل مرتبط بستگي دارد.احوال هر مورد و به طور خاص مجموعه

برداری معقول و منصفانه و اصل منع ایراد  . مناسبات متقابل اصل بهره 2-3-3
 آسیب مهم   

الملل آب است. این اصل در  اصل منع ایراد آسيب مه  یكي از اصول اساسي حقوق بين
بين  به حقوق  مربوط  اسناد  از  از جنبهبسياری  لرار گرفته الملل آب  های گوناگون مدنظر 

 Sic utere tuo alienum، اصل منع ایراد آسيب تحت عنوان )خياست. به لحاظ تاری

non laedas  شناخته شده و مبني بر ممنوعيت آسيب و ورود ضرر به دیگری است. این )
دولت حاكميتي  برابری  از  انعكاسي  مي اصل  شمار  به  حقوق    2رود ها  لاعده  بعنوان  و 

بين   3است. الملل عرفي  بين  این  پرالمللي دادگستری در  دیوان  ونده كارخانه خمير كاغذ، 
بين  حقوق  لواعد  سایر  مبنای  بعنوان  را  آثار  اصل  ارزیابي  اصل  مانند  عرفي  الملل 

اصل منع ایراد آسيب مه  ریشه    4در نظر گرفت.   فرامرزی و اصل پيشگيری   محيطيزیست
دولت آن  طبق  كه  داشته  محدود«  سرزميني  حاكميت  »نظریه  حق  در  از  ساحلي  های 

 

1. Ibid, at 98. 

2. Report of the International Law Commission on the Work of its Fortieth Session 

(9 May-29 July 1988), Extract from the Yearbook of the International Law 

Commission, (1988), Vol. 11(2), at 35. 

3. McCaffrey,  op.cit. at 4 1 5 - 4 16 and Mohammed S. Helal, “Sharing Blue Gold: 

the 1997 UN Convention on the Law of the NonNavigational Uses of International 

Watercourses Ten Years on”, Colo. J. Int'l Environmental, Law & Pol'y, Vol. 18: 

2, (2007), at 356. 

4. Pulp Mills on the River Uruguay Case, para.101& 204. and See, McIntyre, “The 

Contribution of Procedural Rules to the Environmental Protection of 

Transboundary Rivers in Light of Recent ICJ Case Law”, in L. Boisson de 

Chazournes, C. Leb, and M. Tignino (eds.), International Law and Freshwater: The 

Multiple Challenges (Cheltenham: Edward Elgar, 2013) at 260. 
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ها و  مشترک برخوردارند ولي باید به حاكميت دیگر دولت  ی استفاده از آبراهرایكساني ب
  1نيز احترام بگذارند. ها برای استفاده از آبراهحقوق برابر آن

دولت اصل  مياین  متعهد  را  ساحلي  بهرههای  زمان  در  كه  آبراه  كند  از  برداری 
تمامي  بين  مقتضي "المللي،  از    "الدامات  جلوگيری  آسيبایبرای  دیگر  راد  به  مه   های 

كه آسيب مهمي به دولت  زماني  1997های ساحلي را بكار گيرند. مطابق كنوانسيون  دولت
شود، دولتي كه مسبب ایراد آسيب بوده  دیگری كه در مجاورت آبراه لرار دارد وارد مي

زیان با دولت  مذاكره  و  مشورت  و  مختلف  به عوامل  توجه  با  الدباید  تمامي  ات  امدیده، 
مقتضي برای برطرف نمودن و كاهش این آسيب و ضرر را بعمل آورد و درصورت لزوم  

تاكيد بر جلوگيری مه  بوده و    در مورد پرداخت خسارت با دولت مذكور مذاكره نماید.
یا اصال  فعاليتي كه زماني آن را آغاز كرده اغلب متولف كردن  اند دشوار  از آنجا كه 

مي  و  پبوده  بسيار  باشد  يچ تواند  داشته  وجود  امكان  این  اگر  لذا  باشد  ليمت  گران  و  يده 
معتقد است كه:  كافری  مكپروفسور    توان برای جبران آسيب، غرامت پرداخت كرد.مي
باشد    آسيب» آب  مقدار  كاهش  به شكل  است  الداماتممكن  یا    مانند  جدید  باالدست 

سفرهپمپاژ   حد  از  بي،  زیرزميني  آبهای  بيش  ،  آب  جریان  درداخل  ت  ،رویه مهاجرت 
  دولت سد و سایر الدامات    برداری از ساخت و بهرهمنفي بر اكوسيست  ساحلي،    آثارایجاد  

 2«. مانندپایدار مي و دیگر دارند نسبت به دولت ساحليساحلي كه اثرات سوئي 
یافته این ميان تبادل منظ   ها و اطالعات و همچنين مشورت در راستای اعمال دو در 

موصوف و  یاری،  اصل  لزوم حل  و  همكاری  به  تعهد  این،  بر  عالوه  بود.  خواهند  رسان 
مسالمت دولتفصل  اختالفات،  ميآميز  تشویق  را  ساحلي  اختالفات  های  تمامي  كه  كند 

بهره سر  بر  كنند. خود  حل  توافق  با  را  مشترک  آبي  منابع  از  آنكه    3برداری  ذكر  شایان 
پایين دولت بيشتری از اعماهای  نفع  ایراد آسيب مه  ميل  دست،  این  اصل منع  برند زیرا 

های  های انجام شده توسط دولتآنان در مقابل آثار ناشي از فعاليت  برداریاصل از بهره
مي حفاظت  دولت باالدست  دیگر  طرف  از  اصل نماید.  اعمال  از  ه   باالدست  های 

رای آنان به منظور  ب  تری رابرند زیرا للمروی وسيعبرداری معقول و منصفانه سود ميبهره
 نماید. مندی از آبراه  فراه  ميبهره

 

 . 173  ص همان، نواری، .1

2. McCaffrey, op.cit., at 348-349 

3. Ibid., at. 
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رسد كه بر  ضروری به نظر مي»:  1983الملل در سال  طبق گزارش كميسيون حقوق بين 
دولت بهرهتعهد  از  اجتناب  به  لابل  ها  و  مه   آسيب  است  ممكن  كه  عملياتي  و  برداری 

نویس در  پيش   7و    5ني . مواد  ك  ها برساند تاكيدتوجهي را به حقوق یا منافع دیگر دولت
مي پدید  را  هنجاری  استاندارد  یك  بهرهمجموع  نباید آورند:  منصفانه  و  معقول  برداری 

شود«.  مه   آسيب  ایراد  گزارش    1موجب  طبق  بين همچنين  حقوق  )سال    المللكمسيون 
  د، برداری از آبراه را دریافت كن اش از بهره( »ولتي هر دولت ساحلي سه  منصفانه1983

صورتي آن  در  از  استفاده  برای  حاكميتي  اختيار  نكند،  وارد  دیگران  سه   به  آسيبي  كه 
پيرامون مناسبات ميان اصل منع ایراد   1986در گزارش كميسيون در سال    2سه  را دارد«.

برداری معقول و منصفانه چنين آمده است »استفاده از یك آبراه آسيب مه  و اصل بهره
هدف   3شود، مشروع و لابل لبول نخواهد بود«.  ه آسيب جدی و مه  ب  المللي اگر منجربين 

به حال  عين  در  و  مزایا  حداكثری  افزایش  منصفانه،  و  معقول  سه   رساندن یك  حدالل 
 ربط است. های ذیضرر برای دولت

بهره اصل  دو  مناسبات  نوع  مه ،  تعيين  آسيب  ایراد  منع  و  منصفانه  و  معقول  برداری 
-الملل رل  زد. دستيابي به یك دیدگاه و جمعميسيون حقوق بين ك  مباحث مهمي را در 

رداری معقول و منصفانه و  ببندی مشخص در مورد اینكه كداميك از این دو اصل )بهره
منع ایراد آسيب مه ( از اولویت برخورد هستند، از جمله مسائلي بود كه كميسيون حقوق  

ن  23الملل طي  بين  تجربه  بحث،  مطالعه و  از گزارشموسال  به  د. هر یك  دهندگان ویژه 
دانستند  ای متفاوت به این موضوع پرداخته، بدین نحو كه یا دو اصل را مكمل ه  ميشيوه

برداری معقول و منصفانه  اند، برخي نيز اصل بهرهكردهو یا یكي را تابع دیگری فرض مي
ت اعمال و اجرا  ليصورت مستقل، لاب  به  كردند كهللمداد ميیك اصل حقولي جدید  را  

بر للمرو سرزميني دولت دیگر، یك اصل   منع ایراد آسيب مه دارد و در كنار آن، اصل  
بين  رابطهسنتي در حقوق  و  است  نداردالملل  اصل وجود  دو  این  ميان  و    4. ای  مسئله  این 

 

1. Report of the International Law Commission on the Work of its Thirty-Fifth 

Session (3 May 22 July 1983), Document A/38/10, par. 246. At  72. 

2. Report of the International Law Commission on the Work of its Thirty-Sixth 

Session (7 May27 July 1984), Document A/39/10, par. 316. 

3. Report of the International Law Commission on the Work of its Thirty-Eighth 

Session (5 May - 11 July 1986), Document A/41/10, Par. 240. 

 . 317 ص  همان،  مشهدی، و  اكبری: ک.ر. 4
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های ساحلي در كميته شش  مجمع عمومي سازمان ملل متحد های متفاوت دولتدیدگاه
 1( مورد بحث لرار گرفت.لي)كميته حقو
بر اولویت اصل منع ایراد   محيطيهای زیستها و انجمن دست، گروههای پایين دولت

دولت و  داشتند  تاكيد  فرامرزی  مه   بهرهآسيب  اصل  اولویت  از  باالدست  برداری های 
بانك جهاني كه باید اصول حاك  بر  كردند. از سوی دیگر  معقول و منصفانه حمایت مي

های تامين مالي خود دنبال كند، اهميت استفاده منصفانه را در  الملل را در پروژهين ب حقوق
را مد   منع ایراد آسيب مه به علت سادگي اجرا،    در عملشناسد اما  تئوری به رسميت مي 

  های دولت ای كه باعث ایراد آسيب شود را بدون تصویب تمام  دهد و پروژهنظر لرار مي
 2كند. مي تامين مالي ن  ساحلي

های  در صورتي كه در چارچوب استفاده معقول، آسيبگونه كه پيشتر ذكر شد  همان
و   پایين جدی  به  آسيبمهمي  این  آید،  وارد  نمي دست  تلقي  مشروع  دولت ها  و  شود 

برداری  . اصل بهرهداش باشهای معقولش بيش از حق استفاده منصفانهساحلي نباید فعاليت 
داری و استفاده را به واسطة ایجاد تعادل بين همة عوامل مربوط  برمنصفانه، مشروعيت بهره

مي ميسر  آن  بودن  منصفانه  و  معقول  و  آبراه  از  به  مه   آسيب  ایراد  منع  اصل  داند. 
های  برداری از آبراههایي كه منجر به ایراد آسيب مه  به دولتي دیگر در روند بهرهاستفاده

در والع با اینكه اصل اول ممكن است در صورت  .  نمایدشود جلوگيری ميالمللي ميبين 
تحقق همه شرایط، ایراد آسيب جزئي را مجاز بداند اما اصل منع ایراد آسيب مه ، اجازه  

 3دهد. برداری غيرمعقول و عير منصفانه را در هيچ شرایطي نميبهره
مبني    یاالملل آب را بدون ارائه هيچ نشانه، اصول اساسي حقوق بين 1997كنوانسيون  

مي ادغام  ه   با  دیگری  بر  یكي  تفوق  پژوهشبر  و  تفاسير  اما  صورتكند  گرفته  های 
داشته گوناگوني  رویكردهای  كنوانسيون،  بوده  پيرامون  مطر   همواره  گرایش  این  اند. 
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بهره اصل  مجموع  در  كه  مه   ب است  آسيب  ایراد  منع  اصل  بر  منصفانه  و  معقول  رداری 
كم تفسير  در  دارد.  بين يساولویت  حقوق  روند يون  كه  موضوع  »این  شده:  مقرر  الملل 

بهره و  فياستفاده  باشد،  داشته  دنبال  به  را  مهمي  آسيب  برای  برداری  مبنایي  نفسه، 
به فعاليت  آن  از  نميجلوگيری  است  شمار  ممكن  خاص،  احوالي  و  اوضاع  در  آید. 

بين بهره آبراه  از یك  منصفانه  معقول و  ایربرداری  به دولتي    ادالمللي موجب  آسيب مه  
برداری معقول و منصفانه بعنوان معيار  دیگر در مسير آبراه گردد، در این موارد، اصل بهره

   1كند«.راهنما در ایجاد تعادل بين منافع در خطر لرار گرفته عمل مي
برداری معقول  بدیهي است كه تضميني مبني بر عدم ایراد ضرر و آسيب در روند بهره

ا منصفانه  بين ز  و  آبراه  استفادهیك  كه  ولتي  ندارد.  وجود  معين،  المللي  و "ای  معقول 
امر است كه همه تالش  "منصفانه این  از  به طور ضمني حاكي  برای عدم  ارزیابي شد  ها 

است و انتظار بيشتری از دولتي  های ساحلي صورت گرفته  ایراد آسيب مه  به سایر دولت
رود. به همين خاطر  برداری كرده نميهالمللي بهربين ه  طور معقول و منصفانه از آبراكه به

آنچه    2كنند. برداری معقول و منصفانه را در اولویت ارزیابي مياست كه برخي، اصل بهره
انتظار مي به  از یك دولت ساحلي  ایراد آسيب مه ، صرفا  رود این است كه در صورت 

بپردازد.دولت ساحلي زیان به  يوزیرا كنوانس  3دیده غرامت  مقرر كرده كه در هر مورد  ن 
هر دليلي آسيبي مه  به دیگر دولت ساحلي وارد آید، دولتي كه مسبب چنين آسيبي بوده  
بكار   را  آسيبي  چنين  آثار  كاهش  یا  نمودن  برطرف  برای  مقتضي  الدامات  تمامي  باید 

بهره روند  كه  زماني  تا  نظر  همين  اساس  بر  دولتگيرند.  معقوبرداری  ساحلي،  و  ل  های 
برداری خود را متولف نمایند. آنچه الزم است انجام  منصفانه باشد الزم نيست روند بهره

دهند این است كه آثار آسيب وارده را با بكارگيری تمامي الدامات مقتضي كاهش دهند  
صورتي در  به  و  غرامت،  پرداخت  مورد  در  دارد  ادامه  ضرر  و  آسيب  ایراد  همچنان  كه 

 مذاكره بپردازند.
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دولت  ریشما كنوانسيون  از  پذیرش  مورد  در  تركيه  و  اتيوپي  مثل  باالدست  های 
ماده  1997 كه  كرد  اعالم  اتيوپي  كردند.  روشن  را  خود  موضع  از    7،  یكي  كنوانسيون 

بوده   مذكور  پذیرش كنوانسيون  از  این دولت  امتناع  ادعا  دالیل  تركيه  حاليكه  است. در 
رداری معقول و منصفانه نسبت به اصل منع ایراد  بكرد كنوانسيون باید به اولویت اصل بهره

این است كه كنوانسيون در    2باور برخي پژوهشگران   1كرده است.آسيب مه  تصریح مي
برداری معقول و  به اصل بهرهمجموع اصل منع ایراد آسيب مه  را در اولویت دوم نسبت  

كنوانسيون،    7و    6،  5مواد  ق  ایشان بر این باورند كه بررسي دلي   3است. منصفانه لرار داده  
برداری معقول و  همراه دارد كه اصل منع ایراد آسيب مه ، تابع اصل بهره  را به  این نتيجه

برداری منصفانه و معقول  توان گفت كه اصل بهرهرو مياز این   4است. منصفانه لرار گرفته  
دین و راهنما تلقي  ياه  بعنوان اصلي بن   1997همانند لواعد هلسينكي در مورد كنوانسيون  

پروفسور  مي كافریشود.  پایين   مك  دولت  یك  نموده  منابع تاكيد  توسعة  در  كه  دست 
های باالدست، با این استدالل كه  تواند از توسعة موخر دولتآبي خود تقدم داشته، نمي
برداری معقول و منصفانه،  شود جلوگيری كند. طبق اصل بهرهباعث ایراد آسيب به آن مي

تاثير  رو تحت  برداری نموده و از این دست زودتر الدام به بهرهضوع كه دولت پایين مواین  
دولتبرداریبهره جدید  عواملي  های  از  یكي  صرفا  گرفت،  خواهد  لرار  باالدست  های 

بهره در  كه  بود  دولتخواهد  گيرد. حق  لرار  مدنظر  باید  منصفانه  و  معقول  های  برداری 
اند همچنان معتبر تلقي خواهد شد،  برداری از منابع آن كردهرهبهساحلي كه دیرتر الدام به  
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برداری معقول و منصفانه از آبراه به نحو دیگری مقرر  غير از مواردی كه مطابق اصل بهره
 1شده باشد.

توصيه كرد كه    1997مك كافری در گزارش دوم خود در دوران تدوین كنوانسيون  
ایراد   منع  اصل  به  مربوط  ماده  بهآسمفاد  باید  مه   اصل  يب  با  كه  شود  تدوین  نحوی 

باید بر   2برداری معقول و منصفانه مطابقت داشته باشد و بجای عدم ایراد آسيب والعي بهره
حقولي  خسارت  و  آسيب  ایراد  تاكيد    3عدم  غيرمنصفانه(  و  غيرمعقول  استفادۀ  از  )ناشي 
المللي بيان شده كه  های بين ه( از كنوانسيون آبرا2)  7شود. همانطور كه گفته شد در ماده  

ولتي به هر دليلي آسيب مهمي به دولت ساحلي وارد شد؛ دولتي كه مسبب ایراد آسيب  
مورد این استفاده باید تمامي الدامات مقتضي را با توجه  شده، در صورت فقدان توافق در  

یا كاهش    دنمنظور از بين بردیده به، پس از مشورت با دولت زیان6و    5به مقررات مواد  
آثار این صدمه و در صورت لزوم گفتگو در مورد پرداخت غرامت بكار گيرد. برخي بر  

به نظر  به گونه  1997این امر تاكيد دارند كه تفسير ارائه شده از كنوانسيون   ای است كه 
رسد آستانه تعهدات دولت را اتخاد تمامي الدامات مقتضي بمنظور جلوگيری از ایراد  مي

آسيب  دانسته  هچنين  كلي    4است.ایي  بطور  نيز  مقتضي  الدامات  اتخاذ  ضرورت 
دولتانعكاس عهده  بر  كه  است  متعارفي  تالش  به  تعهد  گرفته  دهنده  لرار  ساحلي  های 
   5است.

پژوهش  و  تفاسير  حال  این  حقوق  با  بنيادین  اصول  و  كنوانسيون  درباره  دیگر  های 
ميبين  تقویت  را  نظر  این  آب  ا  بتي الركه  كنند  الملل  مه   صولبين  آسيب  ایراد  و    منع 
ندارد  منصفانهو    معقول  برداریبهره در    6. وجود  مندرج  كنوانسيون،    7و    5  مواداصول 
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مي یكدیگر  كه    1.باشندمكمل  اصلهمانطور  دو  گسترده  این  طور  حقوق    درای  به 
گرفتهالملل عرفي  بين  لرار  تایيد  اینكه  ،  است  مورد  موض  اصلدو  این  تصور   وع در یك 

اینكه بحث تعارض این  واحد با یكدیگر رلابت داشته باشند دشوار خواهد بود چه رسد به  
وجود داشته  مورد نظر  نباید هيچ رلابتي بين دو اصل    گریبعبارت د   دو با ه  مطر  گردد.

 سازمان ملل متحد   المللن يب  حقوق  ونيسي كم  سازیمنطق توسط اصل هماهنگ  ن یا  .دباش
موضوع   با  رابطه  ا  2.شوديم  دیي تا  المللن يب  حقوق  رتكث در  ولت  ن یطبق  چند    ياصل، 

در   تأث  كیهنجار  واحد  بايم  ري مسئله  تفسي گونهبه  دیگذارند  باعث    رای  تا  شوند 
باید  3واحد از تعهدات سازگار شود.  ایمجموعه  گيریشكل یك رابطه حقولي    در والع 

شود  مي  ياد مجموعه تعهدات یجكه منجر به ابين این دو اصل وجود داشته باشد  هماهنگ  
  ي المللن يب  ی دادگستر  يدائم  دیوان  در رایكه    یابدتجلي ميمنافع  اشتراک  اصل    دركه  
  4مشهود است.رودخانه ادر  پروندهدر 

به  جریان  در   این    به  7و    6،  5  تدوین موادمذاكرات مربوط  كه    بود طور موثر هدف 
راه حل، همه   به یك  و  طور  ب  ساحلي  هایدولتبرای رسيدن  و  معقول  آبراه  از  منصفانه 

شامل پرداخت غرامت برای   يحل راه  چنين مزایای ناشي از آن استفاده كنند. احتمال اینكه  
  7طبق ماده  .  باشد وجود دارد  ربط های ذیميان منافع دولت رسيدن به یك تعادل منصفانه  

لزوماً   بهرهكنوانسيون،  سبب  برداریهرگونه  آسيب   كه  ساحلي  دولتر  سایبه    ایراد  های 
انجام شده باشد تا از بروز    "مقتضي كليه الدامات  "، مشروط بر اینكه  گردد ممنوع نيست
كند جلوگيری  بين    یبرداربهرهبرعكس،    .آن  مناسب  تعادل  ایجاد  بدون    عناصر كه 

نقض تعهد بكار    ؛كندلابل توجهي ایجاد ميمه  و    آسيب،  معقول و منصفانهبرداری  بهره
الد پيشگير  مقتضي ات  امبردن  اهداف  همين  ایراد  از    انهبرای  به  است.  چنين    دليلآسيب 
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انگارانه سهل  را    های آبراهاز    منصفانه و    معقول  برداریبهره  معيارهای ای  رفتار  فرامرزی 
 . كندنقض مي

كنوانسيون   دیدگاه  از  مجموع  مي  1997در  آسيب   رسدبنظر  ایراد  بعنوان    مه    منع 
ویژ تعيين  برای  البته بهرهیك    منصفانه  گيعاملي  است.  كه    برداری  نيست  معنا  بدان  این 

ایراد آسيب مه   منع  تابع اصل    اصل  منصفانه  برداریبهرهرا  به    بلكه   لرار دهي  معقول و 
  با دلت در   1هر دو اصل، الزم و ملزوم یكدیگر هستند.كه  ی بر این نكته است  تأكيد  منزله
و عوامل ارزیابي آن را بيان    معقول و منصفانه  یاربردبهرهكه اصل    1997كنوانسيون  مفاد  
)مواد  مي مي(،  1977كنوانسيون    10و    6،  5كند  كه  در  از  یابي   یك  اصول  هيچ 
مه ،  بهره ایراد آسيب  منع  و  منصفانه  و  معقول  به  برداری  ندارند.   دیگرینسبت  اولویت 
نسبت به    آننسبي    یتاولوبه منزله  جداگانه فقط    مادهدر    مه   اصل منع ایراد آسيب  درج

شود، غيرمعقول و    مهمي  منجر به آسيب  كه    برداریبهره  بعبارت دیگر  .سایر عوامل است
 2. است  غيرمنصفانه

ميان    در ارتباط هستند. رابطههای ساحلي  دولت  مشترکهمكاری  اصل  این دو اصل با  
اصل، سه  در    این  دارد.اصل    ریشه  شد  ذكر  پيشتر  كه  منافع  اصل  اشتراک  از  ك   این  ه 

آبراه حقولي  بين وضعيت  مي  الملليهای  حاصل  مشترک  طبيعي  منبع  یك  شود،  بعنوان 
حق    ساحليهر دولت  : »كندعادالنه را فراه  مي  برداریبهرهو    منع آسيبمنطق رابطه بين  
به عنوان یك كل در نظر گرفته و منافع خود را در تعادل  المللي را  بين  آبراه  دارد كه یك
  برداری از آب بهره  یتواند ادعانمي  دولتي بسنجد و هيچ  های ساحلي  دولت   یربا منافع سا

گونه  را باعث  به  كه  مه   ایرادای  ضرر  و  منافع    آسيب  نماید  دیگریدولت  به  یا   شود 
دیگر    برداریبهرهمخالف   دولت  توسط  آن  این  شود  از  اینكه  موجب  بهرهمگر  برداری 

  3«. به خودش شود آسيب ایراد
منظور   شدن  يهماهنگ   جادای به  اجرایي  اصل    برای  بين  موصوفدو  همكاری   ،

الدامات    هایدولت از  ممكن  ارزیابي  بهترین  دليل كه  این  به  است.  نيز ضروری  ساحلي 
  -یك استفاده معين    معقول و منصفانه بودنو همچنين    -پيشگيرانه مناسب در هر مورد  

متاثر است كه به طور بالقوه    يهای ساحل ميان تمامي دولت  همكاری و هماهنگيمستلزم  
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یك د  باشند.ميخاص    برداریبهره  از  كه  در    یوانهمانطور  النو  لضيه  داوری  دریاچه 
نمود: انجام  »دولت   تاكيد  به  مایل  كه  بهرهي  یا  یك    برداری طر   روی  بر  كه    آبراه است 

تأثيربين  بود المللي  اینكه تواند  نميخود  ،  گذار خواهد  مورد  منافع    در  یگری  د  دولتآیا 
با  .  متاثر از آن خواهد بود یا خير تصمي  بگيرد به  دیگر    های دولتبلكه  باید  نيز  ساحلي 

بپردازد«.  اطالعات  تبادل  و  نظر  1مذاكره  این  بين   از  دیوان  تاكيد  با  همچنين  المللي  و 
كاغذ خمير  كارخانه  لضيه  در  گفت مي،  دادگستری    آثار ارزیابي    اصلكه    توان 

های همجوار  دولتگذاری آن با  فعاليت معين و به اشتراک  یكمحيطي فرامرزی  زیست
 2. استالملل عرفي در زمره لواعد حقوق بين  اند،كه احتماالً تحت تأثير لرار گرفته آبراه

برداری معقول و منصفانه و منع ایراد آسيب  بهره  بنيادین بين دو اصل    توازندر نتيجه  
اصل  مه  منافع  ،  مياشتراک  تقویت  حقولي    و   كندرا  را    المللي بين های  راهآب  وضعيت 

به  منوط    تحقق این توازن  بر این اساس،  3.كندبعنوان یك منبع طبيعي مشترک منعكس مي
ذی دولتتوافق   از  زیرا    است.   ربط های  محافظت  و  بهينه  توسعه  در  مشتركي  منافع  آنها 
كاربرد مشترک   رنقش مهمي دبنابراین، اصل همكاری    .فرامرزی مورد بحث دارند  آبراه

  حقوق آميز باشد،  موفقيت  های ساحلي ميان دولت   . هنگامي كه همكاریداردهر دو اصل  
ميبين  آب  برای  الملل  فرآیندهایي  همه   تقویتتواند  دخالت  و  مشترک  منافع  شناسایي 

  4.ربط را  فراه  آورد ذیبازیگران 

المللي محرز گردد،  ين المللي برای یك دولت و یا سازمان بهنگامي كه مسئوليت بين
غرامت المللي مكلف به جبران خسارات وارده است. پرداخت  این دولت و یا سازمان بين 

كلي   ميمعمولبطور  شمار  به  خسارت  جبران  روش  ماده    رود.ترین  طبق  حال  این    7با 

 

1. Lake Lanoux Arbitration (France v Spain), 1957, United Nations Reports in 

International Arbitral Awards, 12, 281-317. 

2. Pulp Mills on the River Uruguay Case, para. 204. 

3. M. Arcari, & A. Tanzi, The United Nations Convention on the Law of 

International Watercourses: A Framework  for Sharing (London: Kluwer Law 

International, 2001) at 29-30. 

4. J. Brunnée, & S. J. Toope, “Environmental Security and Freshwater Resources: 

A Case for International Ecosystem Law”, Yearbook of International 

Environmental Law, 5(1), (1994), at 59. 
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و در صورت التضا الدام به مذاكره در مورد پرداخت ، جبران خسارت  1997كنوانسيون  
  1. استهای ساحلي دولت سازی منافع همه ف متعادلهدبا غرامت 
آسيب  كنوانسيون    7ماده    2بند   ایراد  به  منوط  اول  درجه  در  را  غرامت  پرداخت  كه 

دهد كه  نشان مي  و منصفانه  معقول    برداریبهرهاشاره صریح آن به اصل    نموده، با توجه به
  پرداخت غرامت شود،   مه  بورود آسيریزی شده منجر به هنگامي كه یك فعاليت برنامه

استاجتناب خسارت    .ناپذیر  مشورت جبران  مبنای  مذاك  بر  مورد    رهو  تأثيرات  »در 
در رابطه با  ( یا  11ه)ماد  "الملليبين   آبراهریزی شده بر شرایط یك  احتمالي الدامات برنامه
 . (17)ماده « خواهد بود  7یا  5مفاد ماده مغایر با ریزی شده  اجرای الدامات برنامه

خسارت،    بررسيهنگام   جبران  تأثير    هایيدولت شرایط  تحت  و    آسيبكه  مه  
  كاهشیا    ، برطرف نمودنهای پيشگيریگيرند نيز ممكن است در هزینهفرامرزی لرار مي

تعادل منافع  حفظ  سهي  شوند. جبران خسارت بعنوان یكي از عواملي است كه در    آسيب
اصول منع ایراد آسيب مه   متقابل بين    ناسباتم  و  است  آفرین نقش   ساحليهای  دولت بين  
 دهد. را افزایش مي  معقول و منصفانه برداریبهرهو 

 گیرینتیجه
مشترک  از   منصفانه  و   معقول  برداریبهره"  اصل آبي  نظام    "منابع  اصلي  ركن  مثابه  به 

بين  بين حقوق  فراواني برخوردار بوده و در مقام لاعده حقوق    لل المالملل آب از اهميت 
مشمول   است،  والع  رودخانه  حری   در  كه  دولتي  هر  اصل؛  این  موجب  به  است.  عرفي 

  منصفانه استفاده  سهمي معقول و منصفانه در استفاده سودمند از منابع آبي مشترک است.  
به توزیع  ناظر  و  آن  تخصيص  منافع  و  مشترک  آبي  ساحليدولتبين    منبع    است،   های 
و در والع بيانگر    اشاره دارد   منبع آبي مشترک ده از  فابه چگونگي است   معقول اما  استفاده

است   مياین  استفاده  آب  از  منظور  چه  برای  و  كه  در  برای    یمقدارچه  شود  استفاده 
اصل فوق افزون بر  پذیر  برخي ابهامات و ویژگي انعطاف     .منطقي است  ي منصفانه، شرایط

دات آن، ریشه در مفهوم  عه الملل آب و نرم بودن جنس برخي اصول و تنوپایي حقوق بين 
برداری معقول و منصفانه و تحقق آن در  پيچيده انصاف دارد. به منظور شناخت اصل بهره

دست   انصاف  از  كاربردی  و  روشن  تصویر  به  باید  نخست  مشترک  آبي  منابع  مدیریت 
 

1. ILC, Yearbook of the International Law Commission, Vol. 2(2) (New York: 

United Nations, 1994b) at 117. 
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مجموع   در  منظور  "منصفانه"و    "انصاف"  واژگانیافت.  از    به  اطمينان   برابری"حصول 
دستيابي به سطو  مشابه توسعه و شكوفایي برای همه مردم در كشورهای در  ر  د   "حقولي 

این    نيز. مبنای اصلي  شودبكار گرفته مي حال توسعه همچون مردم كشورهای توسعه یافته  
های آینده و همچنين نسل حاضر  است كه پایداری محيط زیست برای تأمين حقوق نسل

ان بنابراین  دارد.  اساسي  توجه  به  ميصانياز  را  برای  ف  ابزاری  دو    رفعتوان  بين  شكاف 
 ها به منظور دستيابي به عدالت و توسعه پایدار دانست. گروه از ملت

بهره بين اصل  حقوق  اسناد  در  منصفانه  و  معقول  ممتاز   برداری  جایگاهي  آب،  الملل 
منابع آبي مشتردارد و بدین وسيله مي ک  تواند چارچوب حقولي الزم را برای مدیریت 

به دولت مربوط  تعيين سه   اصل مذكور مدعي  بر  فراه  آورد.  بلكه  نيست  های ساحلي 
ربط بر اساس عوامل موثر و به صورت موردی تاكيد دارد. این  های ذیتعيين سه  دولت
برداری معقول و منصفانه است زیرا به  پذیر حكایتگر توانمندی اصل بهرهرویكرد انعطاف

اجازه ميدولت با مجموعهدهای ساحلي  تا  متنوع، خود را وفق دهند. در  هد  منافع  از  ای 
بين  حقوق  اصول  دیگر  با  اصل  این  تعامل  و  رابطه  نوع  ميان  اهميت  این  از  آب  الملل 

طور خاص   به  است.  برخوردار  بهرهبسزایي  اصل  بين  و  رابطه  منصفانه  و  معقول  برداری 
آید. گروهي از اندیشمندان مير  برانگيز به شمااصل منع ایراد آسيب مه  موضوعي بحث

دو مي این  نيز  دیگر  و گروهي  دهند  برتری  دیگری  بر  را  فوق  اصل  دو  از  یكي  كوشند 
مي تلقي  یكدیگر  مكمل  را  بيشتری اصل  مقبوليت  و  جامعيت  از  دوم  گروه  نظر  كنند. 

زیرا    است  نظر ميبرخوردار  دیدگاه كنوانسيون   رسدبه  ایراد آسيب،  1997از    مه    منع 
ی بر تأكيد  برداری است. بعبارت دیگربهرهیك    منصفانهوان عاملي برای تعيين ویژگي  عن ب

كنوانسيون  مفاد    با دلت در  هر دو اصل، الزم و ملزوم یكدیگر هستند.كه  این نكته است  
مي  1997 كه  در  این  یابي   از  یك  به  اصول  هيچ  ندارند  دیگرینسبت  و    اولویت 
 . است غيرمعقول و غيرمنصفانه شود، ميمه منجر به آسيب كه  برداریبهره

المللي لضایي و داوری و تابعان  برداری معقول و منصفانه از طریق مراجع بين اصل بهره
الملل مكررا مورد شناسایي و تاكيد لرار گرفته است. به منظور توسعه و تكامل  حقوق بين 

ب همكاری تابعان حقوق  غيالملل آب، باید فرایندی به منظور تربين  اصول و لواعد حقوق 
شكل  بين  فوق  لواعد  و  اصول  رعایت  تسهيل  و  بازیگران  گيرد.  الملل  فعال  مشاركت 

بين  حقوق  توسعه  در  بهرهغيردولتي،  اصل  هنجاری  محتوای  بویژه  و  آب  برداری الملل 
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مشترک خواهد   آبي  منابع  از  استفاده  و  مدیریت  آینده  بر  موثر  نقشي  منصفانه،  و  معقول 
 داشت.  
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