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در خصوص  2008الملل تحلیل و ارزیابی طرح کمیسیون حقوق بین
هاي آبی زیرزمینی مشترك میان حاکم بر سفرهالمللحقوق بین

  ها دولت

  **حسن بابایی-*مهدي حاتمی
  

  )6/11/1393:تاریخ پذیرش - 26/11/1392: تاریخ دریافت(
  

  چکیده
به همین . ها هستند ترین منبع تأمین آب شیرین براي انسان هاي آب زیرزمینی مهم امروزه سفره

تـرین   مهـم . ها بر این حوزه متمرکز است دلیل قسمت اعظم استخراج منابع زیرزمینی توسط دولت
رژیـم  هـاي آب زیرزمینـی فرامـرزي مربـوط بـه       ها در خصوص سفره هاي پیش روي دولت چالش

گـویی بـه    براي پاسخ. گردد ز مییرداري، استخراج و مدیریت این ذخاب حقوقی حاکم و نحوه بهره
هاي آب زیرزمینی فرامرزي را  نویس حقوق سفره الملل طرح پیش این مسائل کمیسیون حقوق بین

لـل  به نتیجه رسید و به مجمع عمومی م 2008نویس در سال  این پیش. در دستور کار خود قرار داد
هاي آب زیرزمینی فرامرزي  الملل راجع به سفره نویس کمیسیون حقوق بین پیش. متحد ارائه گردید

برانگیـزي از سـوي کمیسـیون حقـوق      رغم نواقصـی کـه در آن وجـود دارد حرکـت تحسـین      علی
ایـن  . هاي زیرزمینی است هاي نوین حقوق آب الملل در جهت توسعه تدریجی و تدوین حوزه بین

هـاي آب   الملـل راجـع بـه حقـوق سـفره     نویس کمیسـیون حقـوق بـین   بررسی پیشپژوهش ضمن 
  .پردازد نویس می زیرزمینی فرامرزي به تحلیل نقاط ضعف و قوت این پیش

  
هـاي آب زیرزمینـی فرامـرزي، حقـوق     رژیم حقوقی، حقوق سفره: ديواژگان کلی

  هاي زیرزمینی، حاکمیت آب

                                                                                                                                                                                                                     
hatamilaw@gmail.com                                               )نویسنده مسئول(استادیار حقوق دانشگاه کردستان*

hassanbabaee1390@gmail.com                               الملل دانشگاه پیام نور                   دکتري حقوق بین**



  93پاییز، 44، شماره شانزدهمپژوهش حقوق عمومی، سال  فصلنامه  10

  مقدمه.1
کـار خـود در زمینـه حقــوق     2008در اواخـر سـال    الملـل ملـل متحــد   کمیسـیون حقـوق بـین   

اي را تقدیم مجمع عمومی ملل متحد  ماده) 19(هاي آب فرامرزي را به پایان رساند و طرح  سفره
نـویس مـواد را مـدنظر قـرار دهـد و در       کمیسیون توصیه کرد که مجمع عمومی ایـن پـیش  . کرد

,ILC  Report. (تور کار خود قرار دهـد مرحله بعد، تنظیم یک کنوانسیون بر مبناي آن را در دس

2008: هـاي زیرزمینـی فرامـرزي اصـوالً قصـد دارد       کمیسیون با کار بـر روي موضـوع آب  ). 18
المللـی را   هاي بـین  نویس قبلی مواد خود در مورد حقوق استفاده هاي غیرکشتیرانی از آبراه پیش

نــویس از  ل در تهیــه پــیشلــالمکمیســیون حقــوق بــین McCffrey, 2009: 272)(تکمیــل نمایــد
هـاي علمـی ملـل     و دیگـر ارگـان   1هاي سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملـل متحـد   مساعدت

نویس اعتبار کنوانسیون ملل متحد را  در هر صورت، از نظر حقوقی، پیش. متحد نیز استفاده نمود
هش پـس از  ایـن پـژو  . ندارد و مفهوم بدیعی را در این زمینـه وارد عرصـه حقـوقی نمـوده اسـت     

هـاي آب زیرزمینـی فرامـرزي، مـرور اجمـالی بـر مقـررات آن         نـویس سـفره   بررسی سابقه پـیش 
نویس و رابطه آن با کنوانسیون ملـل متحـد    نماید و توضیحاتی در خصوص نگرش کلی پیش می

  .دهد ارائه می
نــویس مــواد راجــع بــه حقــوق  الملــل مــتن نهــایی پــیش هنگــامی کــه کمیســیون حقــوق بــین

ارائـه نمـود، قطعنامـه مربـوط بـه       1994المللـی را در   هـاي بـین   هاي غیرکشتیرانی از آبـراه استفاده
قطعنامـه مـذکور ایـن موضـوع را     . را نیز به تصویب رساند 2هاي زیرزمینی فرامرزي محصور آب

هـاي زیرزمینـی را    المللی، آب هاي بین نویس مواد راجع به آبراه مورد شناسایی قرار داد که پیش
این تصدیق هم از نظر حقوقی . دهد شوند را هم پوشش می المللی مربوط می ک آبراه بینکه به ی

هـاي   هـاي سـطحی بـا آب    و هم از نظر عملی حائز اهمیت است؛ زیرا تقریباً همه خصـایص آب 
اي  گونـه  حـال، قطعنامـه آبـراه را بـه     با این  .)McCffrey, 2009: 273(زیرزمینی تأثیر متقابل دارند 

هـاي زیرزمینـی    هاي سطحی و هم از نظر هیدرولوژي شامل آب ده که هم شامل آبتعریف کر
هـاي   المللـی آب  المللـی از نظـر بـین    هاي بـین  نویس مواد راجع به آبراه پیش. گردد مربوطه نیز می

هــاي  حــال، آب هــاي زیرزمینــی مربــوط را در برگرفتــه اســت، بــا ایــن ســطحی مشــترك و آب
بـه  . شـود  باشـند را شـامل نمـی    هاي سطحی و زیرزمینی مرتبط نمـی  زیرزمینی را که به شبکه آب

هاي زیرزمینی فرامرزي محصور در خشکی قابل تعمـیم   نویس مذکور به آب عبارت دیگر، پیش
                                                                                                                                                                                                                     
1. (UNESCO)
2. Resolution on  Confined Transboundary Ground water
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:McCffrey, 2009(باشد  نمی کمیسیون در اولین پاراگراف قطعنامـه، توصـیه کـرد اصـول      .)273
هـا بـراي تنظـیم قواعـد      به منزله راهنمایی بـراي دولـت  الملی  هاي بین نویس آبراه مندرج در پیش

  . مربوط به منابع آب زیرزمینی هستند
الملل موضوع منابع طبیعی مشـترك را در برنامـه کـاري     ، کمیسیون حقوق بین2002در سال 

هاي زیرزمینی، نفـت، گـاز طبیعـی و     این موضوع به این منظور انتخاب شد تا آب. خود قرار داد
-ILC, 2002: Paras. 518(ابع دیگر از قبیل اکثریت پرندگان و حیوانات را شامل شود احتماالً من

الملـل در خصـوص ایـن موضـوع ایـن امـر را مـورد         گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بـین  .)519
هاي زیرزمینی را در ادامه کار قبلی خود راجع بـه   مالحظه قرار داد که شایسته است بررسی آب

  .)ILC, 2006:193(غاز نماید هاي سطحی آ حقوق آب
توانـد   هـاي زیرزمینـی فرامـرزي مـی     چنین اظهار داشت کار در مـورد آب  گزارشگر ویژه هم

هرگونه کار آتی کمیسیون راجع به تدوین مقررات نفت و گاز طبیعی را متأثر نماید و عالوه بـر  
در خصوص نفت و  ها مقررات موجود و رویه دولت به کمیسیون تمایل دارد عناصر مربوط ،این

هاي زیرزمینی  فرامرزي مورد مالحظه  گاز طبیعی را قبل از نهایی کردن طرح خود راجع به آب
بنابراین، گزارشگر ویژه رابطه نزدیکی را بین رژیم حقوقی حاکم  .)ILC, 2006: 193(»قرار دهد

او . ر نمـود هاي زیرزمینی فرامرزي از یک سو و نفت و گـاز طبیعـی از سـوي دیگـر برقـرا      برآب
هـاي سـطحی در    هـاي زیرزمینـی کـه از نظـر هیـدرولوژیکی بـه آب       گونه تمایزي میان آب هیچ

  .هاي زیر زمینی که چنین ویژگی ندارند، قائل نشد اند و آب ارتباط
  
  نویس بررسی اجمالی مواد پیش.2

هاي آب زیرزمینـی شـامل نـوزده     الملل راجع به حقوق سفره نویس کمیسیون حقوق بین پیش
مقدمه، اصول کلـی، حراسـت، حفاظـت و مـدیریت و     : اده است که به چهار بخش تقسیم شدهم

  .مقررات متفرقه
هـاي آب   بـرداري از سـفره   بهـره ) الـف : کنـد  گونه بیـان مـی   نویس را این لمرو پیشق) 1(ماده 

هـاي دیگـري کـه بـر      فعالیـت ) هاي آب زیرزمینی فرامرزي؛ ب زیرزمین فرامرزي یا شبکه سفره
هاي آب زیرزمینی تأثیر دارند یـا احتمـال دارد کـه     هاي آب زیرزمینی یا شبکه سفره سفرهچنین 

هـاي آب   اقداماتی که بـراي حراسـت، حفاظـت و مـدیریت چنـین سـفره      ) تأثیر داشته باشند؛ پ
:ILC  Report, 2008(شـوند   هـاي آب زیرزمینـی انجـام مـی     زیرزمینی یـا شـبکه سـفره    ایـن  ). 20
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هاي زیرزمینـی،   تفاده از آبهایی به جز اس فعالیت) پ(و ) ب(هاي  راگرافتعریف موسع، در پا
توانـد بـه    مونه تخلیه زباله در سطح زمین در یک منطقه تغذیه سفره آب زیرزمینی که مـی نبراي 

 ,Mccffrey)گیـرد  متأثر نمایـد، را نیـز دربرمـی   هاي زیرزمینی مشترك را  صورت نامساعدي آب

 ,ILC(هـا و اثـرات وجـود داشـته باشـد       رابطه علت و معلولی بین فعالیـت البته باید  .)275 :2002

2008:33(.  
: انـد از  هـا عبـارت   این واژه. نویس است هاي مورد استفاده در پیش شامل تعاریف واژه 2ماده 

سفره آب زیرزمینی فرامرزي یـا  ) شبکه سفره آب زیرزمینی؛ پ) سفره آب زیرزمینی؛ ب) الف
هـاي آب   بـرداري از سـفره   بهـره ) دولـت آبخـوان؛  ث  ) نی فرامرزي؛ تشبکه سفره آب زیرزمی

سـفره آب زیرزمینـی تغذیـه    ) هاي سفره آب زیرزمینـی فرامـرزي؛ ج   زیرزمینی فرامرزي یا شبکه
ایـن  . اسـت  3نـویس مـاده    پـیش  2اولین ماده از بخش . منطقه تخلیه) منطقه تغذیه؛ ح) کننده؛ ج

هـاي آب زیرزمینـی یـا شـبکه سـفره آب       بخشی از سـفره  ماده حاکمیت هر دولت آبخوان را بر
  .)ILC, 2008: 21(کند زیرزمینی که در سرزمین آن واقع شده، اعالم می

واژه حاکمیت به حاکمیت بر سـفره آب زیرزمینـی کـه در سـرزمین یـک دولـت، از جملـه        
 ,ILC(سـت  دریاي سرزمینی آن دولت واقع شده، اشاره دارد و از اعمال حقوق حاکمه متمـایز ا 

2008: 20(.  
تعـدیل   6وسـیله مـاده    به 4ماده . کند اشاره می» برداري منصفانه و معقول اصل بهره«به  4ماده 

هـاي خـود از    بـرداري  هاي آبخـوان متعهدنـد در بهـره    کلیه دولت) 6(به موجب ماده . شده است
ین آنها منطقـه  هاي دیگري که در سرزم هاي آبخوان دیگر یا دولت هرگونه آسیب مهم به دولت

  .تخلیه سفره آب زیرزمینی واقع شده، خودداري نمایند
کند؛ با این حال ماده مذکور دو شـرط دیگـر    را دنبال می) 6(هدف مندرج در ماده ) 5(ماده 

مشـارکت در  ) الف: اند از این شرایط عبارت. این ماده اضافه نموده است) i(و ) d(را در بندهاي 
نقـش سـفره آب   ) ب زیرزمینـی یـا شـبکه سـفره آب زیرزمینـی؛ ب     گیري و تغذیه سفره آ شکل

) d(براساس تفسـیر کمیسـیون، بنـد   . زیرزمینی یا شبکه سفره آب زیرزمینی در اکوسیستم مربوطه
به اندازه کمی سفره آب زیرزمینی در هر دولت آبخوان و اهمیـت نسـبی فرآینـد تغذیـه در هـر      

هـاي آب   اهمیـت سـفره  ) i(بنـد  . پـردازد  شـده، مـی  دولتی که منطقه تغذیه در سرزمین آن واقـع  
) 2(پـاراگراف  . دهـد  هاي مربوط به آنها را مورد شناسایی قرارمی زیرزمینی براي بقاي اکوسیستم

راجـع   1997UNکنوانسـیون   6)2(، در خصوص اعتبار اعطا شده به عوامل مختلف، ماده 5ماده 
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را همـراه بـا   ) UNپـس از ایـن کنوانسـیون    ( مللـی ال هاي بـین  به استفاده هاي غیرکشتیرانی از آبراه
که در ماده » نیازهاي حیاتی انسان«با این حال، این بند مفهوم . کند اصالحات متناسب تداعی می

  .)ILC, 2008: 22(کند  کنوانسیون به آن اشاره شده، را نیز اضافه می 10
ته تا حق انسـان بـه آب را   اهمیت ذاتی این اصل به دلیل درج آن در هر دو مقرره افزایش یاف

  (Mccaffrey, 2007: 369-371).به رسمیت شناسد
یـک مفهــوم  » آسـیب مهـم  «نکتـه حـائز اهمیـت آن اسـت کـه آسـتانه        6در خصـوص مـاده   

بایست اوضـاع و احـوال واقعـی در کنـار مسـائل       در این خصوص می. پذیر و نسبی است انعطاف
. )ILC, 2008: 47(مینـی مـدنظر قـرار گیـرد     هـاي آب زیرز  ثبـاتی سـفره   چنـین بـی   حقـوقی و هـم  

کند؛ زیرا این بنـد بـه    ، موضوع تکملیی و در عین حال ضروري را مطرح می6ماده  2پاراگراف 
برداري از سفره آب زیرزمینی فرامرزي که بر روي سفره آب زیرزمینـی   هایی غیر از بهره فعالیت

  .)ILC Report, 2008: 22(پردازد  میتأثیر دارند یا احتمال دارد که تأثیر داشته باشند،
. کنـد  این بند به جلوگیري از تفسیر مضیق تعهد پیشـگیري از ورود آسـیب مهـم کمـک مـی     

نویس به موضوع  پیش 7ماده  2و نه در بند  6نکته حائز اهمیت آن است که کمیسیون نه در ماده 
الملـل   دیگر حقوق بـین  جبران خسارت اشاره نکرده و متذکر شده که این موضوع توسط قواعد

  .)ILC Report, 2008: 47(پوشش داده خواهد شد
کنوانسیون اسـت،   8طور کلی در راستاي ماده  در خصوص تعهد کلی به همکاري، به 7ماده 

هـاي مـدیریت    ، عبـارت کوتـاهی را در خصـوص ایجـاد مکانیسـم     8با این حال، در مقابل مـاده  
هـاي مشـترکی را    هاي آبخـوان بایـد مکانیسـم    ند دولتمطابق با این ب. کند مشترك جایگزین می

  .براي همکاري ایجاد نمایند
کمیسیون . کند را دنبال می 9ها و اطالعات، در واقع ماده  در رابطه با مبادله منظم داده 8ماده 

هاي  ها و اطالعات راجع به سفره خواند تبادل داده هاي آبخوان را فرا می در این پاراگراف دولت
هـا و اطالعـات بـراي مـدیریت      تبـادل داده . رزمینی را در موارد ضـروري توسـعه بخشـند   آب زی

هـاي سـطحی اطالعـات     هاي آب زیرزمینی حائز اهمیت است زیـرا بـه نسـبت آب    صحیح سفره
  (Mccaffrey, 2009:277).هاي آب زیرزمینی وجود دارد کمتري راجع به سفره

رسـد   اي، در وهله نخست به نظر مـی  دوجانبه و منطقه ها و ترتیبات نامه ، راجع به توافق9ماده 
طـور   نماید کـه آن مـاده بـه    در هر صورت بررسی دقیق این ماده روشن می. اي جدید باشد مقرره

عبـارت  . ملل متحد است 1997کنوانسیون  3ماده  4کلی، با قدري اختالف بازخوانی پاراگراف 
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نـویس   پـیش  14و  7ایـن مـاده، بـا مـواد     ، منجر به سـردرگمی در خصـوص رابطـه    9موسع ماده 
  .)Mccaffrey, 2009: 277(گردد می

در خصـوص حراسـت و   ) 10مـاده  (نویس حاوي شش ماده است؛ اولین مـاده   پیش 3بخش 
در نخسـتین نگـاه   . باشـد  ملل متحد می 1997کنوانسیون  20ها بر مبناي ماده  صیانت از اکوسیستم

هـاي مربوطـه سـفره آب     راجع بـه حمایـت از اکوسیسـتم    10رسد تعهد مندرج در ماده  نظر می به
ILC(قـدري محـدود شـده باشـد    »  اتخاذ کلیـه اقـدامات مناسـب   «زیرزمینی فرامرزي با عبارت

Report, 2008: 24(.  
ها عموماً بیانگر تعهد به مراقبت الزم یا اتخاذ بهترین اقدامات تحت شـرایط مربوطـه    این واژه

هـا بـه اتخـاذ کلیـه اقـدامات مناسـب بـه حمایـت از          یون تعهد دولـت مطابق با تفسیر کمیس. است
دهـد در اجـراي    هـا اجـازه مـی    ایـن تعهـد بـه دولـت    . شـود  هـاي مربوطـه محـدود مـی     اکوسیستم
در توضـیح ایـن مطلـب    .هاي خود به موجب این ماده آزادي عمل بیشتري داشته باشند مسئولیت

دامات مناسـب مطـرح نشـده و از سـوي     توان گفت که مالك عملی خاصی جهت اتخـاذ اقـ  می
 ILC,Commentery  on)آزمایی این اقدامات مشخص نگردیده است دیگر مرجعی جهت راستی

( Art 10,2008: 55.
ایـن منـاطق منـاطقی از سـطح     . ، راجع به مناطق تغذیه و تخلیه مقرره جدیـدي اسـت  11ماده 

گردد یا آب از یک سـفره آب   ه میزمین هستند که از طریق آنها یک سفره آب زیرزمینی تغذی
رو حمایـت از ایـن منـاطق حـائز اهمیـت      شـود؛ از ایـن   زیرزمینی به سمت آبراه یا دریا جاري می

، شناسایی چنین منـاطقی و  11ماده . هاي آب زیرزمینی جلوگیري شود است تا از آلودگی سفره
هـاي غیرآبخـوان    ، دولت11براساس ماده . کند حراست از آنها در مقابل اثرات مضر را مقرر می

هـاي مربوطـه مـورد     هاي آبخوان همکاري کنند تا سفره آب زیرزمینی و اکوسیستم باید با دولت
  .حمایت واقع شوند

کنوانسـیون   21ماده  2در خصوص پیشگیري، کاهش و کنترل آلودگی مبتنی بر بند  12ماده 
هـاي سـطحی بیشـتر     ز آبهـاي زیرزمینـی ا   ضرورت پیشگیري از آلودگی آب. ملل متحد است

هاي آن به  شود، معموالً برگرداندن آب است، زیرا زمانی که یک سفره آب زیرزمینی آلوده می
  ). (Mccaffrey, 2008: 278تر است برتر و مشکل وضعیت قبلی زمان
چنـین   هـم . کنـد  گونه تعریفی از آلودگی ارائه نمی هیچ 12کنوانسیون ماده  21برخالف ماده 

هـاي   ، دولـت 12مـاده  . عمل نیامده اسـت  گونه تعریفی از آن به نویس نیز هیچ واد پیشدر دیگر م
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دلیـل نـامعین    اي را بـه  کند تـا روش محتاطانـه   مشترك سفره آب زیرزمینی فرامرزي را متعهد می
پـذیري آن بـه   بودن ماهیت و حجم سفره آب زیرزمینی یا شبکه سـفره آب زیرزمینـی و آسـیب   

هـاي آب   پـذیري سـفره   دلیـل آسـیب   رسـد ایـن مـاده بـه     بـه نظـر مـی    ظاهرًا.آلودگی اتخاذ کنند
ــه    زیرزمینــی مقــرره ــع نگــرش محتاطان ــا در واق ــی ضــروري باشــد؛ ام ــی، منطقــی و حت  1.اي عین

محیطـی وجـود دارد را مـورد     هایی را که در آنها تردید علمی در مـورد آسـیب زیسـت    وضعیت
ثبـاتی و عـدم    دلیـل  بـی   دارد نگـرش محتاطانـه بـه    یتفسیر کمیسیون اظهار م 2.دهد توجه قرار می

:ILC, 2008)هاي آب زیرزمینی مقرر شده است  قطعیت علمی سفره 59).  
هـاي   دولت«: کند این ماده مقرر می. پردازد هاي آب زیرزمینی می به نظارت بر سفره 13ماده 

بـر آنهـا    هاي آب زیرزمینی مشترك بایـد در صـورت امکـان بـه صـورت مشـترك       داراي سفره
» آمـده از طریـق فرآینـدهاي نظـارتی را مبادلـه نماینـد       دست نظارت نمایند یا حداقل اطالعات به

)ILC, 2008: 24(.  
هایی را براي مدیریت صـحیح سـفره آب    نماید طرح هاي آبخوان را متعهد می دولت 14ماده 

:ILC, 2008(زیرزمینی یا شبکه سفره آب زیرزمینی ایجاد و اجرا نمایند ایـن مـاده صـریحًا     .)25
صورت انفرادي انجام شود، اما جمله دوم این ماده  کند که آیا این کار باید مشترکاً یا به بیان نمی

هاي آبخـوان بایـد بـه درخواسـت هـر یـک از        کند که مورد اخیر مدنظر است؛ دولت داللت می
از  .)ILC, 2008: 25(نـد آنها، مذاکراتی را در رابطه بـا مـدیریت سـفره آب زیرزمینـی انجـام ده     

آنجایی که سفره آب زیرزمینی فرامرزي یـک منبـع مشـترك اسـت، اقـدام بـه مـدیریت آن بـه         
تواند به راحتی تبدیل بـه یـک    فایده یا نامطلوب باشد؛ آثار آن می تواند بی جانبه میصورت یک

مکانیسم «: نماید یعبارت پایانی این ماده مقرر م) (Hacdin, 1968: 30تراژدي براي عموم گردد
  .)ILC Report, 2008: 25(مدیریت مشترکی، در هر جایی که ممکن است، باید ایجاد شود 

موضـوع مشـابهی    1997کنوانسـیون   3ریزي شـده بـا بخـش     هاي برنامه در رابطه با فعالیت 15ماده 
ــین . دارد ــوق ب ــرا واژه    کمیســیون حق ــداده کــه چ ــل توضــیح ن ــت«المل ــا فعالی ــاي   3»ه ــه ج واژه  را ب

هاي آب زیرزمینـی   دلیل  حساسیت سفره به. مندرج در کنوانسیون به کار برده است  4»اقدامات«موسع
                                                                                                                                                                                                                     
1. Precautionary Approach

اعالمیه ریو راجع به محیط زیست و توسعه است  15احتماالً ضابطه کلی پذیرفته شده در خصوص نگرش محتاطانه اصل  .2
ها بر مبناي اي باید به صورت وسیعی توسط دولت به منظور حمایت از محیط زیست، نگرش محتاطانه«: دارد که مقرر می

در مواردي که تهدیدات داراي زیان جدي یا غیرقابل برگشت باشند، فقدان قطعیت علمی کامل . مال شودهاي آنها اعقابلیت
  .»محیطی باشدپیشگیري از خسارت زیستبراي عنوان دلیلی براي به تعویق انداختن اقدامات مقرون به صرفه هنباید ب

3. Activities
4. Measures
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تفسـیر  . چنین تمایز فاحشی از طرف کمیسـیون در خصـوص ایـن موضـوع مهـم جـاي شـگفتی دارد       
کند که روش حداقلی اتخاذ شده در ایـن مـاده بـه خـاطر      کمیسیون در خصوص این ماده تصریح می

  (ILC, 2008:66).باشد هاي آب زیرزمینی می ها در رابطه با سفره ود رویه دولتکمب
کننـد و   الملل به خاطر رهنمودهایش توجه می ها به کمیسیون حقوق بین از آنجایی که دولت

از آنجایی که وظیفه کمیسیون نه تنها شامل تدوین، بلکـه دربرگیرنـده توسـعه تـدریجی حقـوق      
هاي زیرزمینـی جهـان از    که بیشتر آب دد، این تفسیر مخصوصاً با توجه به اینگر الملل نیز می بین

رسـد و بنـابراین،    نظر نمی باشند، متقاعدکننده به هاي سطحی مرتبط می نظر هیدرولوژیکی با آب
هاي زیرزمینـی قابـل اعمـال     هاي سطحی به صورت وسیعی به آب ها در رابطه با آب رویه دولت

الملـل   اي توسط اتحادیه حقوق بین این موضوع به گونه شایسته.(Mccaffrey, 2009: 280)است
  (ILA, 1986: 62).ه استدالمللی مقررگردی هاي زیرزمینی بین در قواعد سئول راجع به آب

هـاي   نـه صـرفاً دولـت   (هـا   همه دولـت  16ماده . نویس است حاوي چهار ماده پایانی پیش 4بخش 
هـاي فنـی و    همکاري با کشورهاي در حـال توسـعه را در رابطـه بـا جنبـه     کند تا  را متعهد می) آبخوان

البته در ایـن خصـوص   . هاي آب زیرزمینی فرامرزي ارتقاء بخشند حقوقی مدیریت و حراست از سفره
، ایـن مـاده هرگونـه توافـق     15هاي فنی وحقوقی را مشخص ننموده است؛ بنـابراین هماننـد مـاده     جنبه
هـاي آب زیرزمینـی    هاي مشترك سـفره  نویس مواد را نه تنها شامل دولت پیش المللی مبتنی بر این بین

بینی شده در ایـن مـاده    هایی که قادرند انواع همکاري پیش ها یا حداقل دولت بلکه شامل دیگر دولت
  (Mccaffrey, 2009: 280).گیرد را ارتقاء بخشند، در نظر می

کند و  کنوانسیون را دنبال می 28ماده  هاي اضطراري، در واقع در خصوص وضعیت 17ماده 
هـایی کـه    دولتی که وضعیت اضطراري از سرزمین آن نشأت گرفته، باید دولـت «: نماید مقرر می

دار را مطلـع   المللـی صـالحیت   هـاي بـین   اند و سازمان به صورت بالقوه تحت تأثیر آن قرار گرفته
یان بردن هرگونه اثر مضر این وضـعیت  سازد و کلیه اقدامات عملی براي پیشگیري، تقلیل و از م

  .)ILC Report, 2008: 26(»اضطراري به کار بندد
تواند اقدامات  نماید یک دولت می این ماده در اقدامی مبتکرانه مقرر می 6و 4علی رغم مواد 

انـد،   الزم براي مرتفع ساختن تهدید به نیازهاي حیاتی انسان که از وضعیت اضطراري ناشی شده
در این مورد کمیسیون آشکارا حوادثی از قبیل فاجعه سونامی در طول اقیـانوس  .ار گیردرا به ک

  .را مدنظر داشته استهند
هـاي اضـطراري   دارد ایـن وضـعیت   در هر صورت جاي شگفتی دارد که کمیسیون اظهار می

اجعـه  ف. توانند متعـدد و ویرانگـر باشـند    ها نمی هاي آب زیرزمینی همانند آبراه در خصوص سفره
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اي باشـد کـه اساسـاً بـه      رسد بسیار ویرانگرتـر از فاجعـه   متأثرکننده سفره آب زیرزمین به نظر می
هـاي سـطحی    کند، زیـرا سـفره آب زیرزمینـی در مقایسـه بـا آب      هاي سطحی زیان وارد می آب

  .(Mccaffrey, 2009: 281)کشد تا خود را تصفیه نماید  تري طول می مدت بسیار قابل مالحظه
راجع به حمایت از سفره آب زیرزمینی در زمان مخاصـمات مسـلحانه، معـادل مـاده      18ه ماد

هـاي آب   سـفره «بـا  » المللـی  هـاي بـین   آبـراه «متن دو ماده مشابه است، فقط . کنوانسیون است 29
دارنـد منـابع    هـر دو اظهـار مـی   . جایگزین شده است» هاي سفره آب زیرزمینی زیرزمینی یا شبکه

المللــی و  الملــل در زمــان مخاصــمات مســلحانه بــین ه مطــابق بــا حقــوق بــینآب شــیرین مربوطــ
المللی از حمایت برخوردارند و نبایـد بـرخالف آن اصـول و قواعـد مـورد اسـتفاده واقـع         غیربین
  .)ILC Report, 2008: 27(شوند

ملـی،   ها و اطالعات حیاتی براي دفاع یا امنیت ، در خصوص داده19ماده پایانی پیش نویس، ماده 
در هـر صـورت در   . از نظر ماهوي این دو ماده با یکـدیگر مشـابهند  . کنوانسیون است 31مبتنی بر ماده 

براي آنکه آن مـاده بـه   » دولت«مندرج در کنوانسیون با عبارت» دولت ساحلی«عبارت  19مورد ماده 
مقـرر   19اده مـ . هاي آبخوان قابل اعمـال باشـد، جـایگزین شـده اسـت      هاي دیگر همانند دولت دولت

ها و اطالعات حیاتی راجع به دفـاع یـا امنیـت ملـی خـود را فـراهم        ها ملزم نیستند داده نماید دولت می
  . آورند اما آنها باید تا جایی که ممکن است بیشترین اطالعات را در آن شرایط فراهم آورند

  
  ارزیابی.3

ت کـه اصـول   هـاي آب زیرزمینـی درصـدد آن اسـ     نـویس حقـوق سـفره    طور کلـی، پـیش   به
. هاي زیرزمینی اعمال نمایـد  ملل متحد را با اصالحات جزئی در خصوص آب 1997کنوانسیون 

هـاي آب   نـویس سـفره   تر مالحظه شد، بیشتر مـواد اساسـی در پـیش    در واقع، همانگونه که پیش
یـن  ا. باشـند  مبتنـی مـی   1997المللی  هاي بین زیرزمینی بر مواد کنوانسیون مل متحد راجع به آبراه

هاي زیرزمینی فرامرزي  راجع به آب 1994الملل در قطعنامه  موضوع توصیه کمیسیون حقوق بین
هاي زیر زمینی فرامرزي باید تا  ها در تنظیم مقررات آب محصور در خشکی مبنی بر اینکه دولت

هـاي غیرکشـتیرانی از    نـویس مـواد راجـع بـه اسـتفاده      که ممکن است بر اساس اصول پیش جایی
  .)ILC, 1994: 135(سازد المللی عمل نمایند را معتبر می هاي بینآبراه

هـاي آب   نویس سـفره  اوالً آیا پیش: کند با این حال این موضوع دو سئوال کلی را مطرح می
مذکور مشـارکت عینـی در    زیرزمینی موضوع جدیدي را اضافه کرده است؛ ثانیاً آیا پیش نویس
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در خصوص سـئوال نخسـت مطمئنـاً پاسـخ     . اشته استتوسعه حقوق منابع آب شیرین مشترك د
هـاي ارائـه    توانـد توصـیه   گزارشگر ویژه می. باشد باید مثبت باشد، حتی اگر در مفهوم محدودي 

هاي زیرزمینی یونسکو، سازمان خواربـار و کشـاورزي،    شده به کمیسیون توسط کارشناسان آب
ILC(ها را در این رابطه ارائه نمایدئولیستالمللی هیدروژ کمیسیون اقتصادي اروپا و اتحادیه بین

Report, 2008:18 .(هـاي زیرزمینـی و    هاي آب زیرزمینی، آب ها به انتقال دانش سفره این توصیه
اند و به این مـواد یـک مبنـاي بـا اهمیـت علمـی اعطـا         نویس مواد منجر شده هیدرولوژي به پیش

  .اند کرده
تـر   هاي زیرزمینی، درعین حال که بسیار فراوان یرا آباین موفقیت نباید نادیده گرفته شود ز

وارد کـردن  . اند ها و تابعان آنها درك شده بسیار کمتر توسط دولت 1هاي سطحی هستند، از آب
باشد و ایـن قابلیـت    المللی مطمئناً امر مطلوبی می هاي بین زبان هیدرولوژي به ادبیات حقوق آبراه

هـاي زیرزمینـی مشـترك را     هـا در خصـوص آب   نده میان دولترا دارد تا توافقات و ترتیبات آی
  .(Mccaffrey, 2009: 282)تحت تأثیر قراردهد 

پرسش دوم به روشنی قابل پاسخگویی نیست، احتماالً به خـاطر اینکـه کمیسـیون بـه قـدري      
هاي آب زیرزمینی فرامرزي شده است کـه وظیفـه اصـلی خـود در خصـوص       شیفته دانش سفره

. هاي زیرزمینی فرامرزي را به حیطه فراموشی سـپرده اسـت   تدریجی حقوق آب تدوین و توسعه
و » هــاي آب زیرزمینــی ســفره«الملــل، تمــایز میـان واژه  در حـوزه کــاري کمیســیون حقـوق بــین  

شناختی است کـه آب  سفره آب زیرزمینی ساختار زمین .حائز اهمیت است» هاي زیرزمینی آب«
آب (کنـد و ثابـت اسـت، امـا آب     ار، خـودش حرکـت نمـی   این سـاخت . دارد را در خود نگه می

اي از نیروهـا، از نیـروي جاذبـه تـا      این آب بـه مجموعـه  . کند داخل سفره حرکت می) زیرزمینی
استخراج توسط دولتی که سفره آب زیرزمینـی در سـرزمین آن واقـع شـده یـا دولـت همسـایه،        

ارشـگر ویـژه در وهلـه نخسـت     گز.طور خالصه ایـن آب ثابـت نیسـت    به. دهد واکنش نشان می
قبـل از اینکـه بـه سـراغ منـابع      » هاي زیرزمینی محصـور در خشـکی   آب«تمایل خود را نسبت به 

  ).ILC Report, 2008:13(دارد طبیعی مشترك دیگر برود، ابراز می
                                                                                                                                                                                                                     

ها وجود  ها و رودخانه درصد در دریاچه3/0د، از کل آب شیرین روي زمین تنها مطابق برنامه محیط زیست ملل متح  .1
هاي هاي طبیعی و پوششدرصد باقیمانده از یخچال 9/68. هاي زیرزمینی استدرصد ناشی از آب 8/30دارد، در حالی که 

  .شود برف دائمی حاصل می
See:Vital water Graphics(2002), available at <http://www.unep.org/dewa/assessments/
water/vitalwater/01.htm>.  
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توسط کمیسـیون، فـارغ   ) هاي آب زیرزمینی حقوق سفره(تصمیم به پرداختن به این موضوع 
دلیل رهنمودهاي ارائـه شـده توسـط نهادهـاي      تواند به زیرزمینی فرامرزي، میهاي  از حقوق آب

  . علمی ملل متحد متأثر شده باشد
ایـن  . نـویس داشـته اسـت    اي بـر روي تمـام مـواد پـیش     ثار عمدهآدر هر صورت این تصمیم 

بـا  نـویس و رابطـه آن    قلمرو فیزیکـی و حقـوقی پـیش   : گیرند پیامدها عمدتاً در دو دسته قرار می
ي هـا  گیري در خصوص تعیـین حاکمیـت دولـت    چنین تصمیم ملل متحد؛ و هم 1997کنوانسیون 

  .)(Mccaffrey, 2009: 282نویسآبخوان بعنوان اصل راهنماي پیش
  .این مسائل ذیالً مورد مالحظه واقع خواهند شد

  
  نویس و رابطه آن با کنوانسیون ملل متحد قلمرو پیش.4

هاي آب زیرزمینی در کنار  لملل براي پرداختن به موضوع سفرها تصمیم کمیسیون حقوق بین
اي بر روي قلمرو فیزیکی و در نتیجه رابطه آن بـا کنوانسـیون    هاي زیرزمینی، اثرات گسترده آب

  :کند کمیسیون سفره آب زیرزمین را این چنین تعریف می. ملل متحد دارد
کند در  که آب از آن کمتر عبور می اي ساختار زمین شناختی نگهدارنده آب که بوسیله الیه

با تمرکز اصلی بر روي سـاختار   .»برگرفته شده و آب در منطقه اشباع شده این ساختار قرار دارد
بهـام  انویس این موضوع را در  شناختی و تنها با اشاره فرعی به آب قرار گرفته در آن، پیشزمین

ات حقوقی است یا آبـی کـه در آن قـرار    شناختی موضوع مقرر دهد که آیا ساختار زمین قرار می
  .)(Mccaffrey, 2009: 283گرفته 

سازند که نگرانـی عمـده آن در رابطـه بـا سـاختار زمـین        نویس روشن می متأسفانه مواد پیش
تـري در اولـین اصـل کلـی      چنین به صورت صـریح  این تأکید هم. است نه آب) صخره(شناختی

بنـد   رسـد ترجیـع   اي آبخـوان، کـه بـه نظـر مـی     هـ  اعالم شده در پـیش نـویس، حاکمیـت دولـت    
نویس مواد  شناختی، پیشجداي از تمرکز بر ساختار زمین. خورد باشد به چشم می نویس می پیش

هـاي   الملـل راجـع بـه آب    سئول اتحادیـه حقـوق بـین    1986به صورت مطلوبی از راهکار قواعد 
:ILA, 1986)زیرزمینی پیروي نموده است Art.1).  

تواند بسیار موسع باشد و امکان دارد که  نویس می ن تعریف از قلمرو فیزیکی پیشاما حتی ای
هـاي زیرزمینـی را    همانگونه که اشاره گردید کنوانسیون همه آب. با کنوانسیون تداخل پیدا کند

گیـرد، تنهـا گونـه از     هـاي سـطحی در ارتبـاط هسـتند در برمـی      که از نظر هیدرولوژیکی بـا آب 
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هـاي   پوشش داده نشده مواردي هستند که با آب 1997که توسط کنوانسیون هاي زیرزمینی  آب
» هاي آب زیرزمینی محصـور  سفره«سطحی در ارتباط نیستند به عبارت دیگر آب قرار گرفته در 

(ILC,2008: para.1).شوند نمیتوسط کنوانسیون پوشش داده 

و قطعنامـه پیوسـت آن راجـع بـه      المللی هاي بین نویس مواد راجع به آبراه آنگونه که از پیش
هـاي آب زیرزمینـی محصـور     شود، سفره استنباط می 1994هاي زیرزمینی فرامرزي محصور  آب

هـاي   کنند و آب را به سـطح یـا سـفره    هاي سطحی یا غیر آن دریافت نمی اي از آب تغذیه عمده
انـه و شــمال  در برخــی از منـاطق جهـان هماننــد خاورمی  . کننـد  آب زیرزمینـی دیگـر تخلیــه نمـی   

دهنـد   مـورد اشـاره قـرار مـی    1اي هاي زیرزمینی را بعنوان آب سـنگواره  آفریقا، این شکل از آب
Mccaffrey, 2009: 283)(.  
کرد آن بود که براي تدوین قواعد مربـوط بـه منـابع آب     تصور می 1994آنچه کمیسیون در 
هاي زیرزمینـی نـه    شکل از آب انجام شود، بنابراین اینبایست کار اضافی زیرزمینی فرامرزي می

یا متعاقباً توسـط  (المللی هاي بین الملل راجع به آبراه نویس کمیسیون حقوق بین وسیله پیشهتنها ب
پوشش داده نشدند بلکه در کارهـاي مقـدماتی کمیسـیون راجـع بـه موضـوع       ) 1997کنوانسیون 

هاي آب  نویس سفره ل قلمرو پیشدر عین حا. المللی نیز مورد مالحظه قرارنگرفتند هاي بین آبراه
ایـن  . شـود  هـاي آب زیرزمینـی محصـور محـدود نمـی      هاي زیرزمینـی یـا سـفره    زیرزمینی به آب

هـاي سـفره آب    هـاي آب زیرزمینـی یـا شـبکه     نویس قصد دارد آب قـرار گرفتـه در سـفره    پیش
یــه هــا تخل شــوند و بــه آن آب هــاي ســطحی تغذیــه مــی زیرزمینــی، از جملــه آنهــایی کــه از آب

هاي آب زیرزمینی دقیقـاً در زمـره مـواردي هسـتند      این اشکال سفره. گردند، را نیز دربرگیرد می
بنابراین هر دو سـند در رابطـه بـا همـه اشـکال      . اند پوشش داده نشده 1997که توسط کنوانسیون 

اي کـه   هاي زیرزمینی محصور، نکته هاي زیرزمینی هم پوشانی دارند، مگر در خصوص آب آب
  ).ILC Report, 2008:17(برخی اعضاي کمیسیون به آن  اشاره گردید توسط

اوالً احتمال دارد در خصوص اینکه کـدام سـند   : ساز استپوشانی به سه دلیل مشکلاین هم
دهند اعمال گردد دچار سردرگمی باید در خصوص وضعیت خاصی که هر دو سند پوشش می

دهند دقیقاً منطبق بـا هـم    ایی که هر دو سند پوشش میهاً قواعد قابل اعمال به وضعیتثانی. شویم
هـاي آب زیرزمینـی فرامـرزي از قاعـده     نـویس سـفره   اً و از همه مهمتـر اسـتفاده پـیش   ثالث. نیستند

طـور کامـل بـا کنوانسـیون      هاي آب زیرزمینی فرامرزي بعنوان اصل راهنما به بر سفره» حاکمیت«
  .اهد شد، مغایرت داردهمانگونه که در ذیل توضیح داده خو،1997

                                                                                                                                                                                                                     
1. Fossil Water
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تواند در صورتی که کمیسیون تصمیم بگیـرد شـکل نهـایی     پوشانی میمشکالت ناشی از هم
هـا را در   ها باشـد و دولـت   هاي آب زیرزمینی بعنوان راهنمایی براي رویه دولت نویس سفره پیش

چنـین   سـابقه یـک  . شان در خصوص منابع آب زیرزمینی مساعدت کند، بهبود یابدتنظیم روابط
نویس مواد راجع به حق شـرط بـر    تواند در نتیجه پیشنهاد کمیسیون در خصوص پیش نگرشی می

تواند تصمیم بگیرد که  و مجمع عمومی هنوز می )LC Report, 2008: 136(معاهدات یافت شود 
با این حال کمیسیون هرگز این . هاي آب زیرزمینی به این صورت مورد استفاده واقع شوند سفره
هـاي آب زیرزمینـی    نـویس سـفره   وعه مواد را به مجمـع عمـومی بـراي منطبـق کـردن پـیش      مجم

روش «الملل روش موسوم به  در مقابل کمیسیون حقوق بین. فرامرزي با کنوانسیون پیشنهاد نکرد
  :را به صورت ذیل به مجمع عمومی توصیه کرد 1»اي دو مرحله

هاي آب زیرزمینی در قالـب یـک    سفره نویس مواد راجع به حقوق مدنظر قرار دادن پیش) 1
  قطعنامه و پیوست نمودن این مواد به آن قطعنامه؛

اي متناسـب بـراي    هـاي دوجانبـه یـا منطقـه     نامـه هاي مربوطه به انعقـاد تفـاهم   دولت توصیه) 2
  هاي آب زیرزمینی فرامرزي خود بر مبناي اصول مندرج در این مواد؛ مدیریت صحیح سفره

نـویس را   دلیل اهمیت موضوع انعقاد یک کنوانسیون بر مبناي مواد پـیش  هدر مرحله آخر ب)3
  .)LC Report, 2008: 15(در دستور کار قرار دهیم 

الملـل تصـمیم نگرفـت تـا      نکته حائز اهمیت آن است که کمیته تدوین کمیسیون حقوق بـین 
گزارشگر ویژه پیشنهاد المللی دیگر، که توسط  هاي بین ، راجع به کنوانسیون و موافقتنامه20ماده 

  :نمود آن ماده تصریح می. شده بود را به مجموعه مواد اضافه کند
هــاي عضــو را کــه ناشــی از  نــویس مــواد حاضــر نبایــد حقــوق و تعهــدات دولــت پــیش«-1

نویس مـواد حاضـر اسـت، و اعمـال      المللی دیگر منطبق با پیش هاي بین ها و موافقتنامهکنوانسیون
هاي عضـو دیگـر از حقـوق یـا اجـراي تعهداتشـان بـه         مندي دولت ر بهرهآن حقوق و تعهدات د

  .»کند، را تغییر دهد اي وارد نمی نویس مواد لطمه موجب این پیش
نـویس مـواد حاضـر     هاي عضـو پـیش   علی رغم مقررات پاراگراف اول، زمانی که دولت -2

نیـز   )1997(المللـی  بـین  هـاي  هاي غیرکشـتیرانی از آبـراه   عضو کنوانسیون راجع به حقوق استفاده
هـاي سـفره آب    هـاي آب زیرزمینـی یـا شـبکه     هستند، مقررات کنوانسیون اخیر راجـع بـه سـفره   

نویس مواد حاضر مغایرتی  زیرزمینی فرامرزي تنها تا میزانی قابل اعمال است که با مقررات پیش
  .)LC Report, 2008: 15(نداشته باشد

                                                                                                                                                                                                                     
1. Two-step Approach
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هاي آب زیرزمینی فرامرزي بر هر سـند   نویس سفره ده، پیشویژه براساس این مااز نظر گزارشگر
ایـن پیشـنهاد در تعـارض آشـکار بـا مـاده       . معارض دیگري، از جمله کنوانسیون، حـاکم خواهـد بـود   

در غیاب یک موافقتنامه مغایر، هیچ چیـزي در  «:داشت گرفت که مقرر می مربوطه کنوانسیون قرار می
هـاي   امـه نتعهـدات یـک دولـت سـاحلی کـه بـر آمـده از موافقت       کنوانسیون حاضر نباید بـه حقـوق یـا    

1.»اي وارد کند االجرا براي آن دولت در زمان عضویت درکنوانسیون حاضر است لطمهالزم

نویس بـا کنوانسـیون ملـل     نویس این است که اگر پیش نکته نهایی در رابطه با قلمرو فیزیکی پیش
و نامناسـب  رسد در یک مـورد محدودسـازي آن غیرضـروري    متحد همپوشانی داشته باشد به نظر می

تواند به صورت کاملی در قلمرو یک دولت قرار داشـته باشـد، امـا آب     سفره آب زیرزمینی می. باشد
یـک چنـین سـفره آب    . اي که از آن دولت به دولت دیگري جریان دارد بفرستد ا به سطح رودخانهر

، »شـبکه سـفره آب زیرزمینـی فرامـرزي    «و » سفره آب زیرزمینـی فرامـرزي  «زیرزمینی بوسیله عبارات
ایـن سـفره آب زیرزمینـی حـداکثر     . شـود  نویس مقرر شده، پوشش داده نمـی  آنگونه که در متن پیش

دربرگرفته شـود، امـا اصـول کلـی     » مناطق تغذیه و تخلیه«نویس راجع به  پیش 10اند بوسیله ماده تو می
هـاي آب   نویس به روشنی بر آن مناطق قابل اعمـال نیسـتند، زیـرا ایـن مـواد بـر سـفره        مندرج در پیش

ر از آنجـایی کـه اصـول منـدرج د    . هاي سفره آب زیرزمینی فرامرزي حاکم هسـتند  زیرزمینی یا شبکه
هـاي سـفره آب زیرزمینـی     هاي آب زیرزمینی یا شبکه هاي سفره نویس از نظر منطقی باید به آب پیش

یابند، اعمـال   المللی جریان می هاي سطحی یک آبراه بین اند اما به آب که در دولت واحدي واقع شده
اي آب هـ  ایـن سـفره  . نـویس باشـند   هاي آب زیرزمینی باید مشمول مقـررات پـیش   شوند، چنین سفره

انـد، امـا از آنجـایی کـه اشـکال دیگـر        ملل متحد پوشش داده شده 1997زیرزمینی توسط کنوانسیون 
نـویس نیـز در    ملـل متحـد بوسـیله پـیش     1997هاي زیرزمینی پوشش داده شده توسط کنوانسیون  آب

ن شـود کـه   رسد اجتناب از همپوشـانی بـا کنوانسـیون دلیـل بـر ایـ       اند، بنابراین به نظر نمی برگرفته شده
:Mccaffrey, 2009هاي آب زیرزمینی را مستثنی نماید نویس این شکل خاص از سفره پیش 285)(.  

  
  هاي آبخوان حاکمیت دولت.5

هاي آب زیرزمینی جداي از منابع آب  دومین طبقه از آثار تصمیم در خصوص بررسی سفره
مربـوط  » اي آبخـوان هـ  حاکمیـت دولـت  «نـویس بـر روي مفهـوم    زیرزمینی به تأثیر تمرکز پـیش 

  .(Vick, 2008: 3)شود می
                                                                                                                                                                                                                     
1. Art.3(1)Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International 
Watercourses
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هـاي آب زیرزمینـی مقـرر     الملـل راجـع بـه سـفره     نـویس کمیسـیون حقـوق بـین     پـیش  3ماده 
هر دولت آبخوان بر قسمتی از سفره آب زیرزمینی یا شبکه سـفره آب زیرزمینـی کـه    «:نماید می

را مطـابق بـا حقـوق     آن دولـت بایـد حاکمیـت خـود    . در سرزمین آن واقع شده حاکمیـت دارد 
  ).ILC Report, 2008: 21(» نویس حاضر اعمال نماید الملل و مواد پیش بین

به تعدادي از معاهدات و اسناد غیر الزام آور کـه ظـاهراً    3تفسیر کمیسیون در خصوص ماده 
ILC(.کند دهند، استناد می این ماده را مورد حمایت قرار می Report, 2008: 39(.  

طـور خـاص بـه     شوند و هیچکـدام از آن اسـناد بـه    هاي شیرین مربوط می به آبتنها دو سند 
پردازند، عالوه بر ایـن هیچکـدام از آن اسـناد     هاي زیرزمینی نمی هاي آب زیرزمینی یا آب سفره

 ,Mccaffrey)1شـوند  به موضوع حاکمیت بر منابع آب شیرین مشترك از هـر نـوع مربـوط نمـی    

2009: 286.(  
پردازنـد نقـل    هاي شـیرین بـه حاکمیـت مـی     که هر دو موافقتنامه مربوط به آباي  تنها طریقه

« :کنـد  اعالمیه ریو راجع به محیط زیسـت و توسـعه اسـت کـه تصـریح مـی      ) 2(ضابطه کلی اصل
برداري از منابع خود مطـابق بـا منشـور ملـل متحـد و اصـول حقـوق         ها از حق حاکمه بهره دولت

هـاي  ها در خصوص اینکه فعالیت لیت دولتسئودر سیاق خود ماین سند  .»الملل برخوردارند بین
هاي دیگر لطمه وارد نکنـد را مـورد تأکیـد     شان به محیط زیست دولتداخل صالحیت یا کنترل

  .دهد قرار می
هـا بـه تضـمین     لیت دولـت ئوراجع به مس) 2(دومین گام تکمیلی و مهم اصل 3متأسفانه ماده 

نمایـد بـه    هـاي زیرزمینـی فرامـرزي را متـأثر مـی      شان کـه آب هاي داخل صالحیتاینکه فعالیت
توانـد دلیـل بـر ایـن باشـدکه       این امر مـی . هاي دیگر لطمه وارد نکند را اتخاذ ننموده است دولت

اتخـاذ شـده در قرائـت نخسـت عبـارت     ) 3(ها پیشنهاد کردنـد بـه جملـه دوم مـاده      برخی دولت
حاکمیـت  «داشت اصالح، متن آن ماده تنها مقرر میپیش از این . اضافه گردد» الملل حقوق بین«

  .»نویس حاضر اعمال گردد سفره آب زیرزمینی فرامرزي، مطابق با مواد پیش... دولت بر 
                                                                                                                                                                                                                     

. ها و حقوق دریاهاتنوع زیستی تا جانشینی دولتشوند از الیه ازن و  این اسناد به طیف وسیعی از موضوعات مربوط می .1
راجع به توسعه پایدار دریاچه  2003یکی از آن دو سند، کنوانسیون . پردازند هاي شیرین میتنها دو سند واقعًا به آب

د دیگر نیزتعداد زیادي از اسنا. دنکاعالمیه ریو راجع به محیط زیست و توسعه را در مقدمه خود نقل می) 2(تانگانیکا، اصل
برداري از منابع خود ها از حق حاکمه بهرهدولت«: نماید میمقرراعالمیه ریو) 2(اصل . اند اشاره کرده) 2(به اصل

اي به منابع  ها بر آن منابع حاکمیت دارند و عالوه بر این هیچگونه اشارهدارد که دولت مقرر نمی) 2(اصل .»برخوردارند
راجع به آب و بهداشت  1999شود پروتکل  هاي شیرین مربوط میگري که به موضوع آبسند دی.کندطبیعی مشترك نمی

باشد که اصل الملل میهاي بین هاي فرامرزي و دریاچه در خصوص حراست و استفاده از آبراه 1992ECEبه کنوانسیون 
  .اي زیرزمینی فرامرزي اختصاص ندارندههیچکدام از این اسناد به آب. کند خود نقل می C (5(اعالمیه ریو را در ماده ) 2(
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ها باشـد، طبیعـی اسـت کـه حاکمیـت       اگر موضوع مدون شده بخش ثابتی از سرزمین دولت
مفهـومی اسـت کـه از دولتـی      اما اگر موضوع اصلی. رسد ها بر آن متقاعدکننده به نظر می دولت

بـا  . هـا بـر آن بـا واقعیـت چنـدان انطبـاق نـدارد        کند، حاکمیت دولتبه دولت دیگر حرکت می
رسـد کمیسـیون موضـوع نخسـت را     و تفسیر راجع بـه آن، بـه نظـر مـی     3مالحظه طرز بیان ماده 

ن یـک  در هر دو کمیسیون به بخشی از سـفره آب زیرزمینـی کـه در سـرزمی    : مدنظر داشته است
:Mccaffrey, 2009(نماید دولت قرار گرفته اشاره می 286(.  

مطابق با تفسیر کمیسیون، اساساً هر دولت آبخوانی بر سـفره آب زیرزمینـی یـا شـبکه سـفره      
  .)ILC, 2008: 3(آب زیرزمینی فرامرزي تا میزانی که در سرزمین آن واقع شده حاکمیت دارد

کند و ماهیت سیالی دارد اساسـاً چیـزي    ر حرکت میاي که از یک دولت به دولت دیگ ماده
گیـرد انطبـاق داشـته باشـد     نیست که با مفاهیم طبیعی آنچه در حاکمیت یک دولـت قـرار مـی   

.(Mccaffrey, 2009:p.287)  
اي راجـع بـه صـالحیت انحصـاري بـر پرنـدگان ایـن         در قضـیه  Oliver Wendell  Holmesدادگاه 

در ایـن قضـیه منفعـت ملـی داراي اهمیـت      «: قضـیه دادگـاه اظهـار نمـود    در این . موضع را اتخاذ نمود
دهـد   از طریق اقدام ملی در مطابقت با آنچـه دولـت دیگـر انجـام مـی     این منفعت تنها. باشد زیادي می

 STATE OF MISSOURI v. HOLLAND , 252 U.S. 416 (1920))...تواند مورد حمایت واقـع شـود   می

252 U.S. 416.  
هاي زیرزمینی واقـع در بخشـی از سـفره آب زیرزمینـی      لت در خصوص آبحقوق یک دو

فرامرزي که در داخل سرزمین آن دولت قرار دارد مشابه با حقـوقی کـه آن دولـت بـر سـرزمین      
کنند و در این خصوص بیشتر  هاي زیرزمینی مشترك به آرامی حرکت می آب. خود دارد نیست

دهنده یک سـفره آب  شناختی تشکیلتا ساختار زمین مشابه پرندگان مهاجر یا رود جاري هستند
شان در رابطه با منـابع  اند که حقوق ها به شایستگی شناسایی کرده به همین دلیل دولت. زیرزمینی

.آب شیرین مشترك با مفهوم حاکمیت توصیف نشود (Mccaffrey, 2007: 85)  
مشترك حقوق و تعهداتی دارند و  اند که هر یک در رابطه با منابع ها پذیرفته درمقابل، دولت

,Mccaffrey(برداري منصفانه و معقول اسـت  تعیین سهم هر دولت از آن منبع مبتنی بر اصل بهره

ها بر بخشی از سفره آب زیرزمینی کـه در   عالوه بر این، ایده حاکمیت دولت.)384-405 :2007
بـرداري منصـفانه و    از جملـه بهـره  الملـل آب،   سرزمین آنها واقع شده با اصول بنیادین حقوق بین

معقول و عدم ورود زیان عمده کـه وضـوحاً از مفهـوم محـدودتر حقـوق حاکمـه بـر منـابع آب         
  (Mccaffrey, 2011: 566-572).کند، مغایرت دارد شیرین فرامرزي حمایت می
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المللی که توسط یـک نهـاد    هاي بین نویس راجع به حقوق آبراه کنوانسیون ملل متحد و پیش
اي تدوین شده این مفهوم را که یـک دولـت بـر قسـمتی از منـابع آب شـیرین        تخصصی و حرفه

کنـد، زیـرا بـه زعـم او در رویـه       مشترك که در سـرزمین آن واقـع شـده حاکمیـت دارد رد مـی     
  (Mccaffrey, 2009: 287).  باشد اساس می ها این امر بیهوده و بی دولت

الملل دکترین حاکمیت بـر منـابع آب    یون حقوق بینمطابق نظرات این مراجع از جمله کمیس
  ).ILC Report, 1994: 89(گردد شیرین مشترك به صورتی مشابه با قلمرو سرزمینی اعمال نمی

دلیـل   توانـد بـه  هـاي زیرزمینـی مشـترك مـی     سردرگمی در خصوص اعمال حاکمیت بر آب
ارتبـاطی کـه گزارشـگر ویـژه      چنـین  و هم» سفره آب زیرزمینی«تعریف ارائه شده راجع به واژه

هـاي مشـترك    هـاي آب زیرزمینـی فرامـرزي و هیـدروکربن     میان رژیم حقوقی حـاکم بـر سـفره   
گزارشــگر ویــژه رابطــه نزدیکــی را بــین  .)ILC Report, 2006:193(ترســیم نمــوده پدیــد آیــد

ك سو و منابع هیـدروکربن مشـتر  هاي زیرزمینی فرامرزي از یک هاي حقوقی حاکم بر آب رژیم
مجـزاي ایـن دو    دلیـل توسـعه کـامًال    از سوي دیگر برقرار نموده، مفهوم بدیعی که اعتبـار آن بـه  

  .(Mccaffrey, 2009: 288)رژیم بسیار مورد شک و تردید است 
الملل در خصوص منابع آب شیرین مشترك بـه هـیچ وجـه     گزارشگر پیشین کمیسیون حقوق بین

  .)ILC Report, 1994: 89(بیعی مشترك استناد ننمودهاي حقوقی حاکم بر نفت و گاز طبه رژیم
– Gabcikovoدر قضیه  Nagymaros Project هـاي   هاي سـطحی و هـم بـه آب    که هم به آب

شود، هرگز مجارستان و اسلواکی به دکترین حاکمیـت بـر بخشـی از منـابع      زیرزمینی مربوط می
المللـی دادگسـتري در رأي    یوان بیند. مشترك که در سرزمین آنها واقع شده بود استناد نکردند

شود  المللی اعمال نمی هاي بین خود هیچ تردیدي به خود راه نداد که یک چنین مفهومی به آبراه
)ICJ, 1997: Paras. 40, 43, 56, 74, 127.(  

ر چنـین  ددر رابطه با کشتیرانی در رودخانـه اُ  1929المللی نیز در  دیوان دائمی دادگستري بین
اشتراك منافع در یک رودخانه قابـل کشـتیرانی مبنـاي حـق قـانونی مشـترك       «: داشتاظهارنظر 

هاي سـاحلی در اسـتفاده از کـل مسـیر      هاي اساسی که تساوي کامل همه دولت باشد، ویژگی می
هـاي سـاحلی را در رابطـه بـا دیگـران       رودخانه و نفی هرگونه امتیاز ترجیحی هر یـک از دولـت  

:PCIJ, 1929(»بدنبال دارد 27.(  
هـاي غیرکشـتیرانی از    اصـل اشـتراك منـافع را بـراي اسـتفاده      ،الملـل  توسعه نوین حقوق بـین 

هــاي  راجــع بــه حقـوق اســتفاده  1997مـی   21المللــی، کــه بـا اتخــاذ کنوانســیون   هــاي بـین  آبـراه 
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المللی توسط مجمع عمومی ملل متحد مستند شـده، تقویـت کـرده     هاي بین غیرکشتیرانی از آبراه
  ).ICJ, 1997: Para.85(است 

تأیید کرد که اصل اشتراك منـافع   »قضیه ناگیمارس«المللی دادگستري در  بنابراین دیوان بین
همانگونـه کـه مالحظـه شـد،     . شود المللی اعمال می هاي بین هاي غیرکشتیرانی از آبراه به استفاده

هـاي   ی و هـم آب هـاي سـطح   اي تعریف نمـوده تـا هـم آب    گونهه را ب» آبراهه«کنوانسیون واژه
زیرزمینی که با آن مرتبط هسـتند را شـامل شـود و دیـوان مطمئنـاً از آن تعریـف آگـاهی داشـته         

بربخشی از منابع آب شیرین مشترك که در سرزمین یک دولـت واقـع   » حاکمیت«مفهوم . است
هـاي زیرزمینـی    مفهـوم حاکمیـت بـر آب   . شده با اصل اشتراك منافع بر آن منـابع مغـایرت دارد  

هـاي سـاحلی در    نفی هرگونه امتیـاز ترجیحـی هـر یـک از دولـت     «توانند با  ترك احتماالً نمیمش
در قضیه اُدر، دیوان دائمی بر خالف ادعاي لهستان مبنی بر امتـداد  . منطبق باشد» رابطه با دیگران

یم دیوان دائمی تصـم . ر تا سرحد مرز آن کشور را رد نموددالمللی دو رودخانه فرعی اُ رژیم بین
هـاي   المللـی دادگسـتري هـم بـر اسـتفاده      ، که دیـوان بـین  »اشتراك منافع«خود را عمدتاً بر اصل

المللـی دادگسـتري مفهـوم حاکمیـت      بنـابراین دیـوان بـین   . غیرکشتیرانی اعمال نمود، مبتنی کرد
 که در سرزمین آن واقع شـده را ) هاي زیرزمینی از جمله آب(المللی  دولت بر بخشی از آبراه بین

هـاي دیگـر مشـترك در آن منبـع نسـبت بـه آن در کنـار دولـت          عالوه بر ایـن، دولـت  . رد نمود
  (Mccaffrey, 2009: 289).سرزمینی داراي منفعت هستند 

روشن نکـرده کـه قصـد    ) 3(الملل در تفسیر خود راجع به ماده  متأسفانه کمیسیون حقوق بین
آب زیرزمینی که در سرزمین آن واقع  آن از بیان عبارت حاکمیت یک دولت بر بخشی از سفره

ضـرورت  «:دارد چنین اظهار مـی ) 3(اولین جمله تفسیر کمیسیون در خصوص ماده . شده چیست
هـا،   شـان توسـط تعـداد زیـادي از دولـت     ها بر منابع طبیعی واقـع در سـرزمین   حاکمیت دولت... 

در سـرزمین آنهـا واقـع     هـایی کـه   هاي آبخوانی که معتقدند منابع آبی به دولت مخصوصاً دولت
یید واقع شـده اسـت   أها هستند، مورد ت اند تعلق دارند و تحت حاکمیت انحصاري آن دولتشده

)ILC, 2008: 38-39(.
، 3ویژه عبارت آغازین ماده هب 3هاي پشتیبان ماده  این ویژگی با در نظر گرفتن نظرات دولت
محـدود نشـده   » منـابع آبـی  «عبـارت  . اسـت العـاده  هم از نظر جامعیت و هم از نظر اطالق خـارق 

توانـد شـامل همـه اشـکال منـابع آب شـیرین مشـترك، نـه تنهـا           کند کـه مـی   گونه داللت می این
بـر ایـن نظرنـد کـه منـابع آبـی بـه         3هاي مـدافع مـاده    دولت. هاي زیرزمینی فرامرزي، گردد آب
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کمیـت انحصـاري آن   تحـت حا «انـد تعلـق دارنـد و     هایی که در سرزمین آنهـا واقـع شـده    دولت
,Mccaffrey)»ها هستند دولت یا حاکمیت مطلـق  1این نظریه دکترین گمنام هارمون.(289 :2009

  2.کند المللی را منعکس می هاي بین بر آبراه
اعتبار اعـالم شـده   بی) ایاالت متحده(این دکترین مدتها پیش از این توسط دولت خواستگاه خود

ه دکترین هارمون را در اختالف اخیر خود با کانادا مورد انکار قـرار  توضیح آنکه ایاالت متحد. است
  ).Griffin, 1958: 59-63(الملل انطباق ندارد  داد و اعالم داشت که این دکترین هرگز با حقوق بین

هـا   در عین حال امکان دارد این پرسش مطرح گردد کـه آیـا واقعـاً تعـداد زیـادي از دولـت      
هـاي آب زیرزمینـی فرامـرزي را مطـرح      وص حاکمیت بـر سـفره  اي در خص ضرورت درج ماده

نـویس کمیسـیون حقـوق     اي از پـیش  یک معیار تقویت تعهـد دولـت نسـبت بـه مقـرره     . اند نموده
الملل، این است که آیا آن دولت در پاسخ به درخواسـت کمیسـیون نظـرات کتبـی خـود در       بین

رسد براساس این معیار، به نظر نمی ILC Report, 2006: 23.(3(مورد آن ماده را ارائه نموده است
هـاي آب   نـویس سـفره   یـا در واقـع پـیش   ) 3(هـا در خصـوص مـاده    عالقه زیادي از سوي دولـت 

نویس مواد راجع  الملل پیش که کمیسیون حقوق بینهنگامی. زیرزمینی در کل وجود داشته باشد
خـاذ نمـود تنهـا تعـداد انـدکی از      ات 2006هاي آب زیرزمینی را در اولین فرائت خود در  به سفره

هاي آب زیرزمینی حمایت کردنـد و هـیچ دولتـی از     ها صریحاً از مفهوم حاکمیت برسفره دولت
هاي آب زیرزمینی واقع در سرزمینشان حمایت نکـرد   ها بر سفره اصل حاکمیت انحصاري دولت

)(Mccaffrey, 2009: 290.  
نـویس   لت نظرات خود را در خصوص پـیش مخصوصاً کمیسیون گزارش نمود که تنها هجده دو

هاي آب زیرزمینی در اولین قرائت خود، ارائه کردند کـه از میـان آنهـا تنهـا شـش       مواد راجع به سفره
از میـان  . ارائـه نمودنـد   3نظراتی در مورد مـاده  ) اتریش، برزیل، کوبا، اسرائیل، پرتغال و ترکیه(دولت

هستند یـک دولـت    در قسمت باالدست رودخانه) وبااتریش، برزیل و ک(این شش دولت، سه دولت 
در خصوص یکی از چهار سفره آب زیرزمینـی مشـترك بـا فلسـطین در قسـمت باالدسـت       ) اسرائیل(

                                                                                                                                                                                                                     
1. Harmon Doctrine

در اختالف با  1895ر دادستان کل ایاالت متحده د Judson  Harmonدکترین هارمون یا حاکمیت مطلق توسط   .2
این اختالف براساس کنوانسیون راجع به توزیع منصفانه آب رودخانه . مکزیک راجع به رودخانه ریوگراند مطرح شد

 ,Mccaffrey(حل و فصل شد  1906می  21وگراند براي مقاصد آبیاري میان ایاالت متحده و مکزیک به تاریخ ری
2007: 16-110.(  

 21تا  16هاي خود همانگونه که در مواد  نویسالمللی در خصوص کلیه پیشاین رویه توسط کمیسیون حقوق بین .3
 .UN Doc. A/CN: براي اطالعات بیشتر بنگرید. تاساسنامه آن مقرر شده مورد متابعت قرار گرفته اس

4/4/Rev.2(1982).  



  93پاییز، 44، شماره شانزدهمپژوهش حقوق عمومی، سال  فصلنامه  28

دسـت رودخانـه واقـع شـده و یـک      عمدتاً در قسـمت پـایین  ) پرتغال(رودخانه قرار دارد، یک دولت
هـا تنهـا پرتغـال اظهـار نمـود کـه        از میان این دولت .المللی ندارد نیز اساساً هیچ آبراه بین) کوبا(دولت 

هـاي آب   اي از حاکمیت عملی و محدود بـر سـفره   بایست همکاري مورد تأکید واقع شود و گونه می
 3پنج دولت باقی مانده بـه درجـات متفـاوت از مـاده     .)Mccaffrey, 2009: 22(د زیرزمینی اعمال گرد

بـر ایـن امـر پافشـاري کردنـد کـه       ) برزیـل و اسـرائیل  (ولـت  اگرچه از میان آنها دو د. حمایت کردند
الملـل اعمـال شـود و بـدین منظـور       هاي آب زیرزمینی باید مطابق حقوق بین حاکمیت دولت بر سفره

  .)Mccaffrey, 2009: 22(این ماده باید اصالح گردد
یـد دلیـل قـانع    بیشـتر باشـد، ایـن امـر بـه تنهـایی نبا       3هاي مـدافع درج مـاده    حتی اگر تعداد دولت

نویس راجع بـه   اي را در پیش ها یک چنین ماده اي براي کمیسیون باشد تا بر خالف رویه دولت کننده
طور معمول کمیسیون در انجـام رسـالت    به .)Mccaffry, 2009: 290(بگنجاند هاي آب زیرزمینی سفره

کلیـه اشـکال منـابع و ادلـه      هـا  با تأکید بر رویـه دولـت  » الملل و تدوین آن توسعه تدریجی حقوق بین«
گونـه  با این حال همانگونه که مالحظه گردید، امکان نـدارد هـیچ  . گیرد الملل را در نظر می حقوق بین

هـاي زیرزمینـی فرامـرزي کـه در سـرزمین       رویه دولتی مدافع مفهوم حاکمیت دولت بر بخشی از آب
اعتبـار هـارمون    ند دکتـرین گمنـام و بـی   کمیسیون باید همان. آن واقع شده را مورد شناسایی قرار دهیم

هـا در حمایـت از مفهـوم حاکمیـت بـر       تصدیق کند که نظرات ارائه شده توسـط معـدودي از دولـت   
کند بلکه حمایـت از موضـعی اسـت     ها را منعکس نمی هاي آب زیرزمینی فرامرزي، رویه دولت سفره

.)Mccaffry, 2009: 201(ها قرار دارد  که در جهت حمایت از منافع آن دولت
هـا،   هاي زیرزمینی مشترك در رویه دولت عالوه بر فقدان حمایت از مفهوم حاکمیت بر آب

کنند سه خطر خاص به شرح ذیل در رابطه با استفاده از مفهـوم   برخی از نویسندگان استدالل می
  :داردحاکمیت در این زمینه وجود

ادعاي حاکمیت مطلـق بـر قسـمتی از     ها نسبت به اوالً این مفهوم تمایل تاریخی برخی دولت
هاي سطحی فرامرزي، که در سرزمین آنها واقـع شـده را تقویـت     المللی، حتی آب هاي بین آبراه

همانگونه که اشاره گردید چنین ادعاهـایی مـدت زمـان طـوالنی اسـت کـه بـی        . خواهد ساخت
المللـی   ن رابطه دیـوان بـین  در ای. الملل عرفی مغایرت دارند اند و وضوحاً با حقوق بین اعتبار شده

– Gobcikovoدادگستري در قضیه  Nagymaros  حق بنیادین یک دولت براي تقسیم منصـفانه  «به
نـویس   در واقـع پـیش   ).ICJ, 1997: Para.78(المللـی اشـاره کـرد    و معقول منابع یـک آبـراه بـین   

گیـرد   لی در نظر میبرداري منصفانه و معقول را بعنوان یک اصل ک هاي آب زیرزمینی بهرهسفره
)ILC Report, 2008: 21.(  
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» تقسیم منصفانه و معقول«مفهوم نامعین و در عین حال مؤثر حاکمیت امري است که با اصل
هاي شیرین فرامرزي و حاکمیت بر آنها حتی به صـورت متقابـل امـري     تقسیم آب. انطباق ندارد

نکه یک دولـت بـر بخشـی از سـفره آب     مبنی بر ای 2تصریح ماده . رسد منحصر به فرد به نظر می
زیرزمینی فرامرزي که در سرزمین آن واقع شده حاکمیت دارد بحث طـوالنی مـدت طرفـداران    

را مجـدداً مطـرح   » تمامیت سرزمینی مطلق«و طرفداران تئوري» حاکمیت سرزمینی مطلق«تئوري
باعـث ایجـاد اخـتالف    کند تا ادعاهایی را مطرح کنند کـه تنهـا    ها را تشویق می کند و دولت می

  .)Mccaffry, 2009: 291(ها خواهد شد  میان دولت
تواند به یک دولت چنین القاء نماید که آن دولت صالحدید مطلق  اً، مفهوم حاکمیت میثانی

هاي قرارگرفته در سفره آب زیرزمینی دارد، در حالی که هـم از نظـر حقـوقی و     در رابطه با آب
کنـد کـه    براي تعدیل این نظریه تصریح می) 3(جمله دوم ماده . تگونه نیس هم از نظر عملی این

نـویس مـواد حاضـر اعمـال      الملـل و پـیش   باید حاکمیت خود را مطابق با حقوق بین«یک دولت
دهند از قسـمتی از   نویس مواد را مورد پذیرش قرار می هایی که شرایط پیش اساساً دولت .»نماید

هـا حـق عمـل کـردن بـرخالف       اي کـه آن دولـت   گونهه ب. نمایند پوشی میحاکمیت خود چشم
.(Eckstein, 2011: 581)نماید نویس مواد را از خود سلب می مقررات و تعهدات مندرج در پیش

بـرداري منصـفانه و    از قبیـل بهـره   –نـویس   این امر به خاطر آن است که اصول منـدرج در پـیش  
هـا و  محـدودیت  مسـلمًا  _و دیگـر اصـول   ها، نظـارت  معقول، عدم ورود زیان عمده، تبادل داده

بـرداري از یـک سـفره آب     توانند در رابطه با بهره هاي آبخوان می تعهداتی را بر آنچه که دولت
  . (Eckstein, 2007: 537-610)کنند زیرزمینی انجام دهند، ایجاد می

ه اول هاي آب زیرزمینی در همـان جملـ   با این حال اثرات نامطلوب مفهوم حاکمیت بر سفره
کند که مفهوم حاکمیت یک اصـل راهنماسـت    ایجاد شده زیرا آن جمله وضوحاً چنین القاء می

  .)Mccaffry, 2009: 291(بایست بر مبناي آن تفسیر شوند  نویس نیز می که دیگر مواد پیش
:Mccaffry, 2011(باشد  در عین حال این امر اگرچه از نظر برخی از نویسندگان نارضایتبخش می

ناپـذیري میـان   درواقـع مصـالحه اجتنـاب   ) 3(دارند کـه جملـه دوم مـاده    دیگران اظهار می.)566-572
هـایی اسـت کـه مـدافع      شان و دولـت شده در سرزمینهاي طرفدار حفظ حاکمیت برمنابع یافت دولت

:Yamada, 2011).- (575هستندتر نسبت به منابع فرامرزي  نگرش جمعی 565  
هایی از منابع آب شیرین مشترك کـه در سـرزمین آنهـا    ها بر بخش ولتاین مفهوم که د ثالثًا

واقع شده حاکمیت دارند، این مسئله دیرینه را مطرح خواهد کرد که چگونه حاکمان دو یا چند 
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بـه  . هاي زیرزمینی با یکدیگر به توافق خواهند رسـید  هاي سطحی یا آب دولت تقسیم کننده آب
هیم در یک منبع آب زیرزمینی معین بـر بخشـی از آن کـه در    هاي س موجب این ماده همه دولت

اگر وضعیتی را در نظـر بگیـریم کـه آب از یـک سـفره      . سرزمین آنها واقع شده حاکمیت دارند
تواند ادعا کنـد   می »الف«جریان دارد، دولت  »ب«به دولت  »الف«آب زیرزمینی واقع در دولت 

رد آب را در زمانی کـه در سـرزمین آن واقـع اسـت     که آن دولت براي استفاده از آب اختیار دا
که پـیش از دولـت    »ب«ذخیره کند، زیرا آن دولت داراي حاکمیت بر آن آب است، اما دولت 

تواند ادعا کنـد کـه آن دولـت داراي     کرده متقابالً می الف از آب زیرزمینی مشترك استفاده می
رزمینی مشترك با دولت الف قرار حق حاکمیت نسبت به دریافت آبی است که در سفره آب زی

نقض  »الف«توسط دولت ) دولت ب(، حق حاکمیت آن دولت»الف«دارد و با این اقدام دولت 
و » حاکمیـت سـرزمینی مطلـق   «هاي توانند از طریق تئوري طور نسبی می این ادعاها به. شده است

هـاي   رفـی آبـراه  المللـی ع  کـه در حـال حاضـر بـا توسـعه حقـوق بـین       » تمامیت سرزمینی مطلـق «
دلیل آنکـه   ناپذیري این نظریات، بهسازش. اند، مورد حمایت واقع شوند المللی از رونق افتاده بین

برداري منصفانه گردیـد کـه    هر دوي آنها مبتنی بر حاکمیت هستند، منجر به توسعه دکترین بهره
Gabcikovoالمللی دادگستري نیز در قضیه  دیوان بین – Nagymoros  بـدان اشـاره کـرده     صـریحًا

هاي شیرین به صورت منصفانه و معقول با ادعاي حاکمیت بر  تقسیم آب. )ICJ, 1997: 54(است
  .)Mccaffry, 2009: 292(آن منابع عملی نخواهد شد

  
  نتیجه.6

هاي آب زیرزمینـی فرامـرزي بـه     الملل راجع به حقوق سفره نویس کمیسیون حقوق بین پیش
مشارکت مهمـی در تـدوین و توسـعه تـدریجی حقـوق در ایـن زمینـه        تواند  اي می صورت بالقوه

هـاي زیرزمینـی مشـترك ارائـه      هـا در خصـوص آب   داشته باشد و مساعدت مفیدي را به دولـت 
هـاي   هاي زیرزمینی و سفره اي را در خصوص ماهیت آب این مجموعه مواد نکات پیچیده. نماید

هرچنـد  . نـادر هسـتند  ) المللی واه داخلی یا بینخ(کند که در نظام حقوقی آب زیرزمینی ارائه می
هاي آب زیرزمینی در بسیاري از موارد بـا کنوانسـیون    نویس کمیسیون راجع به حقوق سفره پیش

المللی منطبق است، با این حال مسائل جدیـدي را مطـرح    هاي بین ملل متحد راجع به آبراه 1997
از جملـه ایـن مسـائل کـه کنوانسـیون      . ده استبه آنها پرداخته نش 1997نموده که در کنوانسیون 

اصـل کلـی   . هـاي شـیرین مشـترك اسـت     ملل متحد به آنها نپرداخته مسائل مربوط به آب 1997
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نـویس موضـوعی اسـت کـه سـبب تشـدید        پـیش  3هاي آبخوان مندرج در ماده  حاکمیت دولت
. واهـد گردیـد  هاي زیرزمینی مشترك خ برداري از آب ها درخصوص بهره اختالفات میان دولت

بایست از سوي مجمـع عمـومی ملـل متحـد در تعیـین سرنوشـت ایـن         این موضوعی است که می
کنـد کـه    الملل نیز به مجمع عمومی توصیه می کمیسیون حقوق بین. گیردنویس مدنظر قرار پیش

اي را در  هـاي آب زیرزمینـی روش محتاطانـه    نویس مواد راجع به حقوق سفره در خصوص پیش
  .پیش گیرد

گـردد رژیـم حـاکم بـر      هـاي آب زیرزمینـی فرامـرزي پیشـنهاد مـی      با توجه به ماهیـت سـفره  
تـا حـق   ها باشـد  برداري و مدیریت این منابع بیشتر مبتنی بر همکاري و اشتراك منافع دولت بهره

هاي آب زیرزمینـی در   نویس مواد راجع به سفره عالوه بر این از آنجایی که پیش. حاکمیت آنها
ملل متحد هم پوشانی دارد، ضرورت تعیین قلمـرو دقیـق هـر     1997موارد با کنوانسیون برخی از 

  .رسد یک از آنها ضروري به نظر می
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