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  اشاره مترجم 

الملل در عين بناي حقوق بينمرز سنگ

باشد. سنگ عامل بازدارندة توسعه آن مي

الملل است چون كه با بناي حقوق بين

تعيين حدود حاكميت دولتها امكان همكاري 

ستي فيمابين آنها را فراهم و همزي

نمايد. عامل بازدارندة توسعه حقوق مي

الملل است چون كه با عدم تعيين آن بين

مابين دولتها ايجاد و منجربه اختالفات ف

گيري و در نتيجه عدم همكاري و در

 شود. همزيستي فيمابين آنها مي

 اگر در جوامع گذشته تحديد حدود كلي

ننده كتضمين توانست تا حدود زياديمي

ولتها باشد، برعكس در همزيستي فيمابين د

بروز جنگهاي جهاني و  جوامع جديد،

زدايي اثبات نمود كه وجود اصولي استعمار

محكم و غيرقابل تغيير در مرزها ضروري 
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 نمايند. مي

آنچه كه در درجه اول اهميت قرار 

دارد اين است كه مرز هميشه جنبه ارادي 

ر تعيين مرز اعم از دارد: به عبارت ديگ

اي، زميني، هوايي، دريايي، درياچه

اي ... هميشه ناشي از ارادة رودخانه

انساني است. اين اراده بايد در سه 

 مرحله تعيين، تحديد و ترميم تجلي يابد. 

اي عدم وجود اگرچه ممكن است عده

اراده را در تعيين مرز در زمانيكه 

از موانع طبيعي، دو يا چند سرزمين را 

كنند مطرح نمايند، اما يكديگر جدا مي

بايد گفت كه حتي در مورد اين موانع نيز 

مرز هميشه جنبه ارادي و انتخابي دارد، 

كه در اين موارد هم مرز با استفاده  چون

گردد كه از روش يا روشهايي تعيين مي

 باشند. نفع ميموارد توافق دولتهاي ذي

موانع طبيعي در تعيين  در ميان

ها از اهميت زيادي ياچهزها، درمر

برخوردارند و اين اهميت زماني بيشتر 

ها از جهات مختلف شود كه اين درياچهمي

جمله از منابع طبيعي سرشار باشند. از از

آنجا كه كشور عزيزمان ايران نيز با 

معضل تعيين مرز در بحر خزر، به عنوان 
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جهان، مواجه  ترين درياچهبزرگترين و غني

المللي براي لذا شناخت رويه بيناست 

باشد. به همين مي اهميت گيري حائزتصميم

 جهت مقاله حاضر تحت عنوان: 

“Le trace de la frontiere sur les Lacs internationaux” 

 Le regime Juridique des fleuves et des lacsازكتاب: 

internationaux.       

 Lucius             تحت نظر:            

CAFLISCH, Ralph ZACKLIN  :از انتشااراتMartinus 

انتخاب و ترجمه شاده اسات. نويسانده در 

قسمت اول مقاله به بررسي روياه دولتهاا 

هاي در مااورد تعيااين ماارز در درياچااه

المللي پرداخته و ساسس در قسامت دوم بين

در پي يافتن قواعد عرفي در ايان زميناه 

 باشد. مي
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1 

مقدمه

ها از ديرباز توجه انسانها درياچه

ند اين جلب توجه با ارا به خود جلب كرده

جمع شدن در اطراف آنها و ساختن شهرها، 

و تالش براي حداكثر استفاده ممكن از 

 آبهاي آنها تحقق يافته است. 

برداري سنتي ها عالوه بر بهرهدرياچه

كشتيراني و صيد، كاربريهاي ديگري همچون 

ياري و توليد انرژي آباز جمله 

اند، پيشگيري از آلودگي آنها نيز يافته

 خود مشكلي شده است. 

هاي واقع در امروزه اكثر درياچه

رات ها و مشاجميان چند دولت، پس از بحث

اند، شدهمابين آنها تقسيم فراوان، في

جديد حدود، بندي از طريق تاين تقسيم

توسط دولتهاي براساس تصميمات متحده 

حلي براي تعيين محدودة حاكميت خود، سا

 انجام شده است.

براي عصر حاضر شاهد تالش دولتها 

ايي است كه از المللي نمودن آبراههبين

گذرد چون كه ميسرزمين چندين دولت 

هها امكان المللي كردن اين آبرابين



  هايمرز در درياچه...  35 

تر و مقرون اصوليبرداريهاي مشترك، بهره

ذا، ه نمايد، معتري را فراهم ميبه صرفه

المللي كردن اين ينباين انديشه كه 

ز ميان رفتن مرزهاي به اآبراهها منجر

باشد، اگر چه اين نمي صحيحملي خواهد شد 

قعيت وجود دارد كه حاكميت ملي با وا

ش يا المللي كردن ممكن است مخدوبين

اين حاكميت محدود گردد، اما شناخت حدود 

 اسبر اين اس 1باشد.امري اساسي و مهم مي

)دو يا چند جانبه( است و در پي مذاكرات 

برداري تحقق عيني هاي مشترك بهرهكه نظام

 يابند. مي

زماني كه حدود )دولتها( بطور دقيق 

اند مانع از بروز مشخص و تعيين شده

شوند؛ اختالفاتي كه اختالفات ارضي مي

بسيار طوالني و به سختي قابل حل و فصل 

ري و روابط هستند. اين حدود حسن همجوا

كنند و مابين دولتها تضمين ميحسنه را في

هاي الزم براي يك همكاري ثمر بخش زمينه

 كنند.با دولتهاي همجوار را ايجاد مي

آنها، حدود  ر ميانحدود آبي و د

ويژگي خاصي برخوردار هستند ها از درياچه

                                                           

مسائلي كه سبب اختالف دولتهاي ساحلي درياچه كنستانس  .1

 گيرند.اند بعد مورد بررسي قرار ميشده
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واقع ن كه مسأله تعريف و تعيين مرزهاي چو

وده و كه ثابت نب هاي آبي رار روي تودهب

اهميت دارند مطرح برداري هم از لحاظ بهره

اين دليل تشخيص و تعريف اين  كند. بهمي

 اي برخوردارند. حدود از اهميت ويژهنوع 

هدف اين مقاله ابتدا بررسي رويه 

دولتها در قلمرو تحديد حدود 

هاست، و سسس تالش براي پاسخ به درياچه

عد عرفي در باشد كه آيا قوااين سؤال مي

اند يا نه؟ براي اين محدوده شكل گرفته

اين منظور، پس از مطالعه تعاريف و 

مباحث مقدماتي، به بررسي برخي از تحديد 

ها خواهيم پرداخت، حدود قراردادي درياچه

و سسس خواهيم ديد كه آيا اين رويه 

گيري قواعد عرفي كه قراردادي در شكل

برخي دولتها را وادار به استفاده از 

هاي روشها براي تحديد حدود درياچه

المللي كنند، نقشي داشته اشت يا نه؟ بين

المللي و سرانجام وضعيت دو درياچه بين

اند يعني بحر كه هنوز تحديد حدود نشده

كنستانس را مورد بررسي  خزر و درياچه

 قرار خواهيم داد.

  

2 
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 تعاريف و مباحث مقدماتي

 

 «درياچه»تعريف ـ 2ـ1

ها عبارتند از گودالهاي واقع چهدريا

در سطح زمين كه در ميان آنها آب جمع 

 طوربهها و ها از رودخانهدرياچه 2شود.مي

اخص از قسمتهاي گستردة آنها به لحاظ كم 

يا عدم وجود ميزان )دبي( آب روزانه 

» ها شوند. در واقع درياچهمتمايز مي

هستند به  3«هاي آبي كم و بيش راكديسفره

ين معنا كه ميزان آبي كه از آنها خارج ا

شود هميشه كمتر از ميزان آبي است كه مي

شود و آن صرفنظر از به آنها وارد مي

شوري معيار  4باشد.سرچشمه اين آبها مي

دانان و آبها كه گاهي از سوي جغرافي

الملل براي تفكيك ين حقوق بيندكتر

ها از درياها مورد استفاده قرار اچهدري

از سوي نويسندگان معاصر به  5گرفتمي

                                                           

 رش. . 2

La grande ecyclopedie (paris), t. 21, P. 704 ainsi. Que encylopedia universalis (Paris, 1968), vol. 

9, P. 1027.   

 رش. . 5

P. Fauchille, Traite de droit international Public, 8e ed (Paris, A. Rousseau.1925), t. I., 2e Partie, 

P. 409.  

خواه سرچشمه آنها شط يا رودخانه، يا يخچال يا . 4

 باران باشد. 

 رش. . 5
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  6درستي رد شده است.

در عوض، معياري كه توسط نويسندگان 

ها از درياها مد نظر براي تفكيك درياچه

كه  7گيرد سطح آبهاي آنهاستقرار مي

تر يا در هر حال متفاوت باالتر يا پايين

 از سطح دريا است.

اي كه دانستن آن حائز اهميت نكته

ها و درياهاي ي مابين درياچهاست روابط ف

. درياي بسته باشدبسته و نيمه بسته مي

عبارت از يك گستردة آبي است كه محاط در 

خشكي بوده و ممكن است از طريق يك مجراي 

آبي مانند يك رودخانه با درياي آزاد 

ارتباط داشته يا نداشته باشد. درياهاي 

لحاظ « آبهاي داخلي»بسته كه به نوعي 

ها مشابهت توانند با درياچه، ميشوندمي

                                                                                                                             

G. Gidel, Le international Public de la mer (paris: Sirey, 1932 – 1934), T. II, P. 10 

شور بودن يا نبودن آبها نيز يكي ازمعيارهايي است كه 

شود به آنها عنوان دريا دادد يا نداد در هر باعث مي

حال، ابهامي در مورد ناميدن اين نوع آبها، كه از لحاظ 

 جغرافيايي داخلي هستند، وجود دارد.

 رش.. 6

P. Pondaven “Les Lacs – frontieres (Paris: Ed. .A. Pedone, 1972), P. 12., meme Gidel, oP, cit, T. 

I, P. 40. تواند پذيرد كه: اين معيار فيزيكي نميژيدل را مي

به عنوان معيار منحصر به فرد از سوي حقوقدانان لحاظ 

شود: درياي مرده، درياي خزر، درياچه بزرگ نمك 

رغم ماهيت آبهاي خود، تابع حقوق دريا  توانند، علينمي

   باشند.

 رش. . 5

 Pondaven, oP. cit. P. 13: Gidel, oP, cit., T. I, P. 41. 
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درياي » برعكس اصطالح  8داشته باشند.

شامل بخشي از يك دريا يا « نيمه بسته

شود كه محاط در خشكي بوده اقيانوس مي

اما با مابقي آن دريا يا آن اقيانوس 

طبيعي از طريق يك تنگه  طوربهآزادانه و 

واضح است كه اين نوع  9ارتباط دارد.

مرو درياها قراردارند و بدين آبها در قل

ها مشابهتي توانند با درياچهترتيب نمي

  10داشته باشند.

                                                           

بدين ترتيب درياي خزر، درياي آرال، درياي آزوف، . 5

الملل دريا نيستند بلكه به درياي مرده، تابع حقوق بين

ياي آرال باشند )مانند درعنوان بخشي از آبهاي داخلي مي

مابين و آزوف( با تابع قواعد كنوانسيونهاي منعقده في

 دولتهاي ساحلي هستند مانند )درياي خزر(.

 رش. . 5

G. Gidel, oP. cit., T. I, P. 40. 

ژيدل معتقد است براي اين كه آبراه موجود ميان مناطق 

آبي شور بتواند بخشي از درياها تلقي شده و تابع حقوق 

يي( باشد بايد يك آبراه آزاد و طبيعي الملل دريا)بين

 ... باشد.

بنابراين درياي بالتيك، درياي سياه و حتي درياي . 16

باشند و مديترانه بدون شك دريا تلقي شده و درياچه نمي

باشند كه گاهي اوقات به آنها درياهاي تابع اين گروه مي

   .Pondaven, oP. cit., PP. 12 – 13گويند رش. مي« نيمه بسته» 

نويس كنوانسيون حقوق درياها پيش 122تعريف زير در ماده 

، كه توسط سومين 1980اوت  27اي( مورخ )متن مذاكره

كنفرانس ملل متحد در مورد حقوق درياها تهيه شده است، 

دريا بسته يا نيمه بسته با »درج شده است. به مناطقي 

خليج يا حوضه آبي با يك درياي واقع بين دو يا چند 

بوسيله يك گذرگاه باريك به »شود كه اطالق مي« دولت

طور كامل يا قسمت اعظم آن درياي آزاد راه دارد و به
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توان گفته، ميمطالب پيشبا توجه به 

درياچه را اينگونه تعريف كرد كه درياچه 

نمكي است كه گستردة آبي، شور يا بي»

محاط در خشكي بوده و ميزان )دبي( آب آن 

است و در واحد زمان كمتر از يك واحد 

سطح آب آن متفاوت از سطح دريا بوده و 

ارتباط مستقيم، آزاد و طبيعي با آن 

شود اين است سؤالي كه مطرح مي«. ندارد

ها نيز كه آيا اين تعريف شامل بركه

رسد كه پاسخ به اين مي نظربه 11شود.مي

سؤال بستگي به سطح آبهاي آنها دارد، 

هاي آبي باشندكه ارتباطي با اگر پهنه

دريا نداشته و سطح آنها متفاوت از سطح 

توان آنها را شبيه دريا باشد مي

                                                                                                                             

درياي سرزميني و مناطق اقتصادي انحصاري دو يا چند 

 «. دولت ساحلي را تشكيل بدهند

تجزيه و تحليل اين تعريف كه  .Doc. A/CONF  62/W p.10 / Rev3 رش. 

را با هم « نيمه بسته»و درياي « ستهدرياي ب»اصطالحات 

كند اين مقاله نيست. )الزم به يادآوري است كه خلط مي

اين مقاله در زماني تهيه شده است كه هنوز كنوانسيون 

به تصويب نرسيده بود.  1982دسامبر  10حقوق درياها در 

 مترجم(.

( يك پهنه آبي است كه در سواحل پست Laguneالگون ). 11

عمق در محل خليج قديمي كه بوسيله يك كمانه درياهاي كم 

اي از ساحل از درياي جدا شده شكل شني يا باريكه

 كند. گيرد، يك آبراه گاهي آن را يه دريا متصل ميمي

 .Dictionnaire encylopedique Quillet (Paris 1969). Vol K-M, P. 3702رش. 
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 12ها دانست.درياچه

 

 الملليملي و بينهاي درياچهـ 2ـ2

هاي ملي و يك نوع تفكيك ميان درياچه

المللي در مقاله حاضر، كه اختصاص به بين

رسد. كافي مي نظربهتحديد حدود دارد، 

يز براساس مالحظات ديگري ن هايالبته تفكيك

اقتصادي، گاهي توسط حقوقدانان مورد 

كه  تفكيكي جمله از گيرد،استفاده قرار مي

المللي و هاي بيندرياچه ميان پونداون

 13است. هاي مرزي قائل شدهدرياچه

هايي كه المللي، حتي درياچههاي بيندرياچه

طور كامل در داخل سرزمين يك دولت قرار هب

هايي هستند كه از طريق يك هدارند، درياچ

المللي با دريا ارتباط جريان آبي بين

هاي مرزي در حاليكه درياچه 14دارند.

هايي هستند كه مرز ميان دو يا چند درياچه

  15دهد.دولت را تشكيل مي

چه كنيم كه چنين تفكيكي اگرفكر مي ما

ها و تر درياچهكليبراي مطالعه 

                                                           

. به باشد. رشريم( ميبراي مثال درياچه الگون )مي. 12

 بعد در همين مقاله.

 . .Pondaven, op. cit., PP. 6- 7 رش. 15

 .Nations Unies, Doc. E/ECE/EP/98, 1952, P. 15رش. . 14

 .Pondaven, op. citرش. . 15
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ها مفيد است برداريهاي اقتصادي از آنبهره

 يچندان اهميتي ندارد. برااما در مقاله 

 صرفا   تعريف يك حدود، تحديد مسأله بررسي

باشد. كافي مي جغرافيايي يا سرزميني

هاي درياچه »اصطالح بنابراين ما از 

هايي استفاده در مورد درياچه« الملليبين

كنيم كه سرزمين دو يا چند دولت را از مي

مرز ميان آنها را  يكديگر جدا كرده يا

هاي دهند و اين در مقابل درياچهتشكيل مي

كامل در سرزمين يك  طوربهملي است كه 

 دولت قرار دارند.

 

هاي روشهاي تحديدحدود خاص درياچه ـ2ـ5

 الملليبين

 تحديد حدود مصنوعي  ـ2ـ5ـ1

 تحديد حدود نجومي: ـ2ـ5ـ1ـ1

روشي تحديد حدود نجومي عبارت از 

ن خطوط تحديد كننده با است كه طبق آ

استفاده از طول و عرض جغرافيايي ترسيم 

  16شوند.مي

 

 تحديد حدود هندسي: ـ2ـ5ـ1ـ2

                                                           

براي مثال رجوع شود به تحديد حدود درياچه . 16

 ويكتوريا در همين مقاله.
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تحديد حدود هندسي عبارت از روشي است 

كه طبق آن خطوطي مستقيما  ميان دو نقطه 

اي كه بايد مشخص شوند مشخص يا دو نقطه

در  17شوند.براساس يك روش خاص ترسيم مي

توانيم ابتدا حدود هندسي مي قلمرو تحديد

يا، براساس عبارت مصطلح  18«وسطي »خطوط 

)در مورد تحديد « مياني »امروزي، خط 

حدود مناطق واقع بين سواحل مقابل( و 

بعد خطوط منصف )در مورد تحديد حدود 

ميان دولتهاي مجاور( را قرار دهيم. 

بايد فورا  اين را هم اضافه كرد كه هر 

مفهوم وسيع از نوع خطوط دو خطوط فوق در 

مياني هستند كه آبها را از ميان تقسيم 

آنها در واقع خطوطي هستند كه  19كنند.مي

هر نقطه از آنها از نزديكترين نقاط 

                                                           

 .P. De Lapradelle, La frontiere (Paris: editions internationales, 1928), P. 180رش. . 15

اي كه بر بايد متذكر شد زماني كه يك خط ميان دو نقطه

شود، اين خط اند ترسيم ميتعيين شده هاي نجومياساس داده

 همچنين يك خط هندسي است و نه نجومي. 

كه در بسياري از معاهدات قديمي براي اصطالحي است . 15

 د استفاده قرار گرفته است.تعريف خط مياني مور

خط مياني به مفهوم گسترده خود، ساختار و پذيرش آن . 15

كارهاي طوز عمده حاصل اي بهيي و درياچهدر حقوق دريا

 S.W.. BOGGSدانان دولت اياالت متحده آمريكايي يعني جغرافي

 باشد. رش. و شاگردانش مي

International Boundaries. A Study of Boundary Functions and Problems (New York: Columbia 

university press, 1940, PP. 176 – 192, ainsi que S.B. Jones, Boundary – Making: A Handbook 

for Statesmen Treaty Editors asnd Boundary Commissioner Washington, D. C.: Carnegie 

Endowment for international Peace,1945), pp. 134- 148.  
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واقع در سواحل هر يك از دولتها، بعد از 

اين كه خط ساحلي هر دولت )براساس جذر 

 20يا مد( تعيين شده، به يك فاصله باشد.

خطوط مستقيمي هم قرار  در همين قلمرو

دارند كه به دلخواه انتخاب شده يا براي 

جانشيني خطوط مياني سينوسي برگزيده 

باشد. شوند كه ترسيم آنها مشكل هم ميمي

در اين حالت حد توسط يك خط شكسته ايجاد 

  21شود.مي

 

تحديد حدود طبيعي: خط القعر  ـ2ـ5ـ1ـ5

 اي و تحديد حدود ساحلي:درياچه

القعرخط
)تالوگ كلمة آلماني است كه  

باشد( مي« جاده دره»الفظي آن معني تحت

الملل يك روشي است كه از حقوق بين

ها به عاريت گرفته شده است. رودخانه

ارل روسو، دولتها دو تعريف از نظر شبه

ها اين روش براي تحديد حدود رودخانه

خطي است »اند. يكي عبارت از ارائه نموده

« آيدترين نقاط بدست ميعميق كه از اتصال

خط مياني جريان آب »كه ديگري  در حالي

                                                           

  .Boggs op. cit., p. 184رش. . 26

هاي بزرگ امريكايي در همين براي مثال رش. درياچه. 21

 مقاله. 

.  تالوگThalweg.   
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« ترين آبراه قابل كشتيرانييا اصلي

از اين روش بندرت براي  22است.

شود چون المللي استفاده ميهاي بيندرياچه

راه )خاص( قابل كه اكثريت آنها فاقد آب

عالوه، اگر خط  كشتيراني هستند، به

باشد، ممكن است داشته القعري هم وجود 

كه براي صيد و صيادي در محلي واقع شود 

اهميت دارد كه در اين حالت تعيين آن به 

عنوان مرز، صيد در درياچه را با مواقع 

 كند. و مشكالت جدي روبرو مي

تحديد جمله  هم از ساحلي حدود تحديد

شود چون كه يك عامل مي حدود طبيعي محسوب

حد نهايي  ،ياچهطبيعي يعني ساحل در

اكميت دولت حاكميت يك دولت و شروع ح

در اين دولت كند، ميديگر را مشخص 

يكي از دولتهاي  كامل به طوربهدرياچه 

و دولت ديگر دسترسي به تعلق دارد ساحلي 

كه ن نخواهد داشت. تحديد حدود ساحلي آ

در قديم توسط قدرتهاي استعماري و 

رد موسترده در افريقا و امريكاي التين گ

گرفت، امروزه بندرت استفاده قرار مي

                                                           

 رش. . 22

Ch. Rousseau, Droit international Public (Paris, Sirey, 1977), T. III, P. 225.  
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 23.كاربري دارد

 

5 

 هاتحديد حدود قراردادي درياچه

 

 هاي اروپاييدرياچه ـ5ـ1

 :ياژنو درياچه لمان ـ5ـ1ـ1

 5/581درياچه لمان با مساحت 

باشد )نقشه مترمربع و به شكل كشيده مي

( از اين Rhone) رن(. رودخانه 1شماره

كننده هم تأمين  هكند كدرياچه عبور مي

شود. اين آب و هم مجراي آبي آن محسوب مي

دو دولت فرانسه و سوئيس را از  درياچه

 كند.يكديگر جدا مي

 1551اكتبر  30كه در معاهده داوري 

( و شهر Savoieدر لوزان ميان دوك ساووآ )

» ه داشت كمنعقد شده بود اشعار ميبرن 

ل را تشكيخط ميان دو كشور « وسط درياچه

                                                           

هاي آلبرت و ياچههاي واقع در سرحد كنگو )دردرياچه. 25

ادوارد(، در اولين مرحله، با استفاده از روش حد ساحلي 

تحديد حدود شده بودند: درياچه ماالوي هم همين وضعيت را 

داشت. درياچه ماالوي يكي از موارد نادر تحديد حدود با 

استفاده از روش حد ساحلي است كه هنوز هم وجود دارد. 

 رجوع شود به همين مقاله. 

. Lac Leman. 
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معاهدة واگذاري و اين حد در  24دهد.مي

در تون  1815مارس  15در  منعقدهمرزها 

(Turin)  ميان( ساردنيSardaigne ) نيز و سوئيس

ده يك اين مورد تأييد قرار گرفت. ما

البته ... مالكيت »داشت: معاهده اشعار مي

درياچه تا وسط عرض آن ... به كانتون ژنو 

د به صورت خطي اين ح هذامع 25«.تعلق دارد

هاي درياچه مشخص نشد، علت آن بر روي آب

ارت بود كه طرفين در مورد گسترة عباين 

سرانجام توافق نداشتند. « وسط درياچه»

فوريه  25كنوانسيون فرانسه ا سوئيس مورخ 

در مورد تحديد حدود مرز در درياچه  1953

لمان است كه اين مسأله را به صورت قطعي 

بيني اين معاهده پيش 1كند. ماده حل مي

 كند: مي

خط مرزي در درياچه لمان  :1ماده 

خط جانبي بر  متشكل از يك خط مياني و دو

-Saintا ژينگولف ) و سن( Hermanceهرمانس )

Gingolph ) است. خط مياني از لحاظ نظري

شود كه ميان توسط مراكز دوايري توصيف مي

                                                           

وضعيت »معاهده نقل شده توسط پ. پوندوان  20ماده . 25

اشعار  R.G.D: I.P p. 78, 1974, pp. 63 – 64در « المللي درياچه لمانبين

 وسط درياچه بايد حد اين درياچه باشد. »دارد كه مي

 براي متن معاهده تورن رش.. 23

C. Parry, éd., Consolildated Treaty Series (ci-apres: CTS), Vol. 65 (1815- 1816) p. 448. 
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شوند. سواحل سوئيس و فرانسه واقع مي

اين خط نظري به داليل عملي با يك  هذامع

كننده جا شده است كه جبرانگوشه جابهخط شش

 باشد. تفاوت سطوح مي

خطوط جانبي، مرز توسط دو در : 2ماده 

ر خط مياني كه بسوي پايين خط عادي ب

 ترسيم شده و به ساحل هرمانس و سندرياچه 

  26گردد.شوند مشخص ميا ژينگولف ختم مي

لت ساحلي مجبور به مشكلي كه دو دو

حل آن بودند فقط محدود به ترسيم خط 

مياني )كه تعيين كننده مرز آنها در 

حاالتي است كه سواحل آن در مقابل يكديگر 

قرار دارند( نبود بلكه همچنين دو خط 

جانبي بود كه بايد خط مياني را به خشكي 

ا ژينگولف متصل در نواحي هرمانس و سن

ر، مواضع دو در مورد اخي 27كردند.مي

دولت با يكديگر هماهنگي نداشت سوئيس 

خواهان ترسيم دو خط عمود بر ساحل بود 

شد بيشترين آب به آن كشور كه سبب مي

تعلق يابد، در حالي كه فرانسه پيشنهاد 

القعرهاي دو كرد كه خط جانبي ادامه خطمي

                                                           

  R. G. I.P, 64 (1960)؛442 رش. . 25

هاي فرانسه براي دانستن تاريخ كامل حوادث و اعالميه. 25

اند رش. و سوئيس كه قبل از اين تحديد حدود صادر كرده

Pondaven, op. cit., no 24, pp. 60-120. 
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تا تالقي  (Morge)رودخانه هرمانس و مورژ 

  28د.آنها با خط مياني باشن

به عنوان  1953كنوانسيون كه  آنچه

روي نقشه  كرده و بر بينيپيشحل راه

شود در واقع خط مياني ه يك رؤيت ميشمار

اي است )چون كه به صورت تقريبي يا ساده

دار درآمده است( كه براي تعيين خط گوشه

بخش مركزي لحاظ شده است. دو خط عمود بر 

اي هخط مياني نيز اين خط را به دو نقط

دهنده مرز خشكي فرانسه و سوئيس كه تشكيل

كنند. در ساحل درياچه هستند وصل مي

حل خط شود كه راهبنابراين مشاهده مي

مياني براي تعيين كل مرز دو كشور مورد 

استفاده قرار نگرفته است چون كه دو خط 

جانبي خطوط منصف ميان سواحل مجاور دو 

 دولت نيستند. 

 

  انو و درياچه هاژرودرياچه لوگـ 5ـ1ـ2

درياچه لوگانو در مرز ايتاليا و 

سوئيس به شكل نعل اسب قرار دارد، كه 

بازوي شرقي آن بلندتر از بازوي غربي آن 

                                                           

 . ي هستند كه به هايدو رودخانة هرمانس و مورژ رودخانه

 ريزند. درياچه لمان مي

 .Ibid., pp. 67-69رش. . 25

  . Le Lac de Lugano et le Lac Majeur. 
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 (. 2است. )نقشة شماره 

مابين طبق مفاد معاهده منعقده في

كانتونهاي سوئيس و اتريش در وارز 

(Varese در )بخش شرقي درياچه،  1752اوت  2

كامل در خاك ايتاليا محاط  طوربهكه 

باشد، در تحت حاكميت ايتاليا قرار مي

دارد. طبق همين معاهده، بخش مركزي اين 

درياچه، كه در سرزمين سوئيس قرار دارد، 

( Compion)بجز قطعه ايتاليايي كامسيون 

باشد. در حالي كه تحت حاكميت سوئيس مي

بخش غربي، يعني جايي كه درياچه مرز 

دهد، توسط خطي كشور را تشكيل مي ميان دو

مابين دو كشور تقسيم شده ها فياز وسط آب

  29است.

ار مهم وارز بسيهذا معاهده مع

ا سوئيس ايتالياباشد. به همين علت مرز مي

نجام با انعقاد در اين منطقه سرا

براي تعيين  1911ژوئيه  21كنوانسيوني در 

يا  (Run Doمرز ميان رون دو )

 دوالن ( و لومونCima Garibaldiالدي )چيماگاريب

(Le Mont Dolent) مابين سوئيس و ايتاليا في

                                                           

حااد تعيااين شااده روي  .CTS. Vol 39 (1750 – 1752), p. 459رش. . 25

 Parryهاي ضميمه معاهده مشخص شده است اماادر مجموعاه نقشه

 اند. به چاپ نرسيده
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طبق مقررات اين  30مشخص گرديد. دقيق بطور

بخش ( )Lago Promiscuoكنوانسيون الگوپروميسكو )

غربي درياچه( توسط يك خط مياني تقريبي 

  31مابين دو دولت تقسيم شده است.في

نو منطقه ه لوگادر بخش مركزي درياچ

(، كه قسمتي از آن خشكي Campionكامسيون )

 كمون قسمتي از آن آبي است، قرار دارد.و 

( Charlemagneكه هديه شارل ماين ) كامسيون،

در ( San Ambrosioآمبروزيو )سانبه بنياد 

شرقي درياچه باشد و در ساحل مي 32ميالن

واقع شده است، هميشه از سوي سوئيس به 

خاك آن كشور اما واقع در  ايعنوان منطقه

ده است. متعلق به ايتاليا لحاظ و اعالم ش

كنوانسيون مورخ بوسيله مرزهاي اين منطقه 

مابين سوئيس و يمنعقده ف 1871اكتبر  5

تحديد حدود مرز ميان مورد  ايتاليا در

( Tessinتسن )( و كانتون Lombardieلومباردي )

                                                           

56 .Recueil officiel des lois et ordonnances de la confederation Suisse (ci – après: Ro) 

1942, p. 997.  به عالوه مرز ايتاليا و سوئيس در اين منطقه

و  1952موضوع هفت كنوانسيون بوده است كه بين سالهاي 

ژوئيه  21تصويب و مرز تعيين شده در كنوانسيون  1972

 اند.دهرا دستخوش اصالحات جزيي نمو 1911

الملل عمومي دپارتمان فدرال ما از بخش حقوق بين. 51

امور خارجه به لحاظ اطالعات داده شده و هم از بخش 

هايي كه در نوپوگرافي فدرال براي اطالعات دقيق و نقشه

 نهايت سساسگزاريم.اند بياختيازمان گذاشته

 p. 112. oPondaven, pp. cit., n ,6رش. . 52
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 مورد اختالف تعيين و نقاط برخي خصوص در

طبق مقررات اين  33اند.مشخص شده

كشور  مابين دودرياچه فيكنوانسيون مرز 

است، چون كه اصل  مياني مشخص شدهتوسط خط 

شود كه مندرج در معاهده وارز اعمال مي

كه دو ساحل يكي از آن  جائي طبق آن )آن

مرز  34ديگري از آن سوئيس است( ايتاليا و

  35گيرد.وسط درياچه قرار مي

كيلومتر و  70ا ژور با طول هدرياچه

 اكيلومتر بوسيله مرز ايتاليا  1عرض 

 است شده تقسيم نابرابر بخش دو به سوئيس

كيلومتر مربع و بخش  15كه بخش سوئيسي آن 

باشد كيلومترمربع مي 180آن  ايتاليايي

مرز كه توسط معاهده  36(.3)نقشة شمارة 

ژوئيه  21و كنوانسيون  1752وارز مورخ 

رار شده است در بخش مركزي خود، برق 1911

بوسيله خط مياني تعيين شده است. اين خط 

اي مياني بوسيله دو خط جانبي به دو نقطه

ا در دو ساحل درياچه نشان كه مرز خشكي ر

                                                           

 رش. . 55

Recueil systematique des lois et ordonnances, 1847 – 1974 (ci – apres: R.S), Vol, l l, 9, P. 91.  

 .Ibid, P. 92رش. . 55

ما در اين مقاله مسائل مربوط به ترانزيت و عبور . 55

كنيم، اين هيچ رابطه مستقيمي با تحديد را بررسي نمي

 حدود ندارد. 

 p. 75.  oPondaven, op. cit., n ,6رش. . 56
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متصل شده است. اين دو خط بطور دهد مي

اند؛ آنها نسبت به خط دلخواه ترسيم شده

 مياني، يعني نسبت به بخش مركزي مرز، نه

عمود هستند و نه جنبي. مجموعه حدودي كه 

بدين ترتيب مشخص شده است در يك خط ساده 

اش اتصال نقاط هدف اصلي»شود كه خالصه نمي

 37«.مرز خشكي واقع در سواحل درياچه باشد

اي است كه با استفاده بلكه يك خط شكسته

از روش ترسيم خط مياني براي بخش مركزي 

كه به جانبي  كشيده شده و بوسيله دو خط

اند به نقاط مرز خشكي دلخواه انتخاب شده

متصل شده است. بنابراين حد تعيين شده در 

ديده  3ها ژور كه در نقشه شماره درياچه

( را P. Pondavenشود مطالب پ. پونداون )مي

از حد « ضميمه»كه اين حد چيزي جز يك 

كند. در واقع حد تعيين خشكي نيست نقض مي

جدا  ها ژور يك مرز مستقل وهشده در درياچ

از مرز خشكي است؛ مرزي است كه توسط 

 و براي بخش آبي تحديد حدودروشهاي خاص 

آن، بوسيله روش خط مياني، تعيين  مركزي

 شده است. 

 

هاي بالكان )اسكوتاري، درياچه ـ5ـ1ـ5

                                                           

 .Ibid., pp. 75-76رش. . 55
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 پرسيا و اوچريدا(

مسأله تعيين حدود در اين سه درياچه 

چريدا بطور )اسكوتاري، پرسيا و او

محسوسي با مسأله مرزهاي آلباني ارتباط 

الكان دولتهاي ب 38(.1دارد )نقشه شماره 

مقابل تركها ، بعد از پيروزي در 1931در 

مسأله تعيين در جريان جنگهاي بالكان، 

شش ابرقدرت مرزهاي آلباني را به 

مه  17-30معاهده صلح  .اروپايي سسردند

ن، يونا مابينفي منعقده لندن 1913

 صربستان از و نگروبلغارستان، مونته

بيني پيش 39تركيه از سوي ديگرسو و يك

تحديد حدود مرزهاي آلباني و »كرد كه مي

توسط  40«ساير مسائل مرتبط با آلباني

آلمان، فرانسه، بريتانيا، ايتاليا، 

روسيه و اتريش ا مجارستان حل خواهند 

 شد. 

كنفرانسي با حضور سفراي ترتيب بدين

قدرت فوق در لندن تشكيل و دو  شش

كميسيون تحديد حدود ايجاد نمود كه به 

                                                           

. Les Lacs des Balkans (Scutari , Prespa et Ochrida). 

همچنين رش. به آنچه اين نويسنده در  Ibide., p. 76رش. . 55

 كتاب خود پذيرفته است.  213، شماره 83صفحه 

 رش. . 55

G.F.de Martens, Nouveau Recucil Genenal de Traite (ei – apres NRG), 3e serie,Vol. 8, p. 16. 

 .معاهده 3ماده به شود رجوع. 56
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و تعيين مرزها در شمال  مسئولترتيب 

تعيين  مسئولجنوب آلباني شدند. كميسيون 

آلباني مابين يونان و مرز جنوب في

تايج كارهاي خود را به پايان رساند و ن

 13مورخ آن كارها در پروتكل فلورانس 

د. بخش مرزي كه ج گرديدر 1931دسامبر 

و تعيين شد  مشخص كمسيسون اين توسط

ها نبود. شروع جنگ دربرگيرنده درياچه

اول جهاني مانع پايان يافتن كارهاي 

تحديد حدود و تعيين مرز توسط كميسيون 

تحديد حدود مرزي  مسئولديگر، كه 

سو و مونته نگرو مابين آلباني از يكفي

 41.صربستان از سوي ديگر بود، شد

جنگ اول  پايان از فرا، پسس كنفرانس

نو آغاز كرد و  كارهاي خود را ازجهاني، 

ود حدتحديد  مسئولالمللي كميسيون بينيك 

كميسيون مرزهاي آلباني ايجاد كرد. اين 

حدود و تعيين تحديد  مسئولاين بار 

سال  كارهاي براساس آلباني مجموعه مرزهاي

عضو  متشكل از سه كميسيون شد. اين 1913

فرانسه، انگليس و ايتاليا از كشورهاي 

تشكيل جلسه داد كه  1925تا  1922از 

                                                           

 براي تاريخچه رش.. 51

Office of Geography, Department of State, international Boundary Studies, Albania – Greece 

Boundary, no113, et Albania – Yougoslavia Boundary, no 116 (Washington, D.C. 1971). 
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نس كارهايش در دومين پروتكل فلوراج نتاي

 42درج گرديد. 1925مورخ ژوئيه 

، سه درياچه 1925ساس پروتكل برا

نظر، بخشي از مرز را تشكيل مورد 

 43دهند.مي

حد درياچه اسكوتاري، واقع بين 

گرو، بشرح زير تعيين نآلباني و مونته

 گرديد:

سسس مرز به سمت پايين تا »... 

مابين دهكده درياچه اسكوتاري كه في

( متعلق به آلباني، و دهكده Zogaiزگويي )

( متعلق به پادشاهي صرب، Skyaاسكيا )

شود. بدين كروات و اسلوني كشيده مي

و  32،  211،  351ترتيب مرز از سواحل 

ين نقطه، بوسيله گذرد. مرز از آخرمي 17

يك خط عادي ساحلي، به سمت وسط درياچه 

رفته و تا رسيدن به خط مستقيمي كه 

بوسيله تاسيسات اسكوتاري در جنوب شرقي 

( در شمال غربي Vraninaو قله ورانينا )

يابد، مرز اچه مشخص شده ادامه ميدري

                                                           

 رش. . 52

Commission internationale de délimitation des frontières de l Albanie protocole de delimitation, 

avec 10 annexes, (Florence, 1926).  

  رش.. 55

Ibid, Annexes (Des cription générale de la frontière), PP. 18 – 21.  
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اي غربي تا نقطهبوسيله اين خط بسوي شمال

جا عمود بر اين يابد كه از آنادامه مي

القعر )تالوگ( خور خط از نقطه تالقي خط

با خط مستقيمي ( (Litcheni Hotitليچني هوتيت 

خور بوسيله دو عالمت نصب شده بر مصب  كه

گذرد. مرز دوباره در جهت مشخص شده مي

متري  1100تالوگ خور، تا ارتفاع تقريبا  

باال  (Honi – Hotitغربي هوني ا هوتيت )جنوب

 به جهت ود؛ مرز، در آنجا با تغييررمي

ساحل  طبيعي به بطور غربي ا شمال سمت

رسيده و  223غربي خور يعني ساحل  ا شمال

( Barlaiباراليي ) 109سوي ساحل  از آنجا به

  44«.رودمي

بنابراين مرز ايجاد شده تركيبي 

است. بدين ترتيب كه در بخش جنوبي هندسي 

چني است چونكه تا مدخل ورودي خور لي

هوتيت متشكل از خطوط مسقيمي است كه به 

و از اين  45اند،اشكال مختلف مشخص شده

القعر )تالوگ( درياچه مرز را نقطه، خط

دهد و سسس در ادامه، با تغيير تشكيل مي

 رسد. وسيله خطي عمودي به ساحل ميجهت، به

اوچريدا به ترتيب زير تحديد  درياچه

                                                           

  .Ibid., p.18رش. . 55

طور كلي رجوع شده به اي بهمورد تالوگ درياچهدر . 53

 همين مقاله.
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 حدود شده است:

يعي از ساحل درياچه طب طوربهمرز »

آغاز و تا رسيدن به  701در نزديكي ساحل 

خط مستقيمي كه كليساي بوگوروديتسا 

(Bogoroditsa ) واقع بر  720را به ساحل

متري، تقريبا  در  750بلندي در فاصله 

كند (، متصل ميSt – Naoumنااووم )غرب سن

يابد. مرز توسط اين خط تا ساحل ادامه مي

 46ادامه دارد. 

يك مرز كامال  هندسي  ،ما، در اينجا

 مركب از خطوط مستقيم داريم. 

شكلي حال به حّد در درياچه پرسسا به

فلورانس مشخص شده  1925كه در پروتكل 

 افكنيم:است نظر مي

حد به لبه درياچه پرسسا تا ساحل »

رسد. سسس اين حد از ساحل دور شده مي 851

 النهاري را پيو در داخل درياچه نصف

النهار آن ساحل و گيرد كه از اين نصفمي

مرز يونان  1 شواقع در بخ 2و  1دو نقطه 

ترتيب نقطه كنند. بدينا آلباني عبور مي

مشترك سه دولت آلباني، يونان و پادشاهي 

آبهاي صربستان، كرواسي و اسلوني در 

                                                           

                                                     .Protocole de délimitation, Annexe 3, op.cit., p.21رش. .55
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درياچه پرسسا، در جنوب ا جنوب شرقي 

كه متعلق به  (Veliki Grad)جزيره وليكي گراد 

و اسلواني پادشاهي صربستان، كرواسي 

 47گيرد.است، قرار مي

مرز بين يونان و آلباني قبال  در 

توسط همين كميسيون مشخص شده بود و  1925

آن خطي است كه، از نقطه مشترك )سه 

شرقي جزيره وليكي دولت( واقع در جنوب

گراد شروع و با دنبال نمودن عرض 

كوه  هسوي قلعبه 18    39   09جغرافيايي   

، واقع 1211نقطه  ،(Vissaroyivie)ويساروييوي 

رود. مرز ميان در ساحل جنوبي درياچه مي

يوگسالوي و آلباني خطي است كه، از همان 

شود و با نقطه مشترك )سه دولت( شروع مي

 10    51   20دنبال نمودن طول جغرافيايي   

 48يابد.تا ساحل شرقي درياچه ادامه مي

نجا از روش تحديد حدود نجومي در اي

استفاده شده است چونكه خطوط مستقيم طول 

كه كنند عرض جغرافيايي را دنبال مي و

سه دولت( قطع يكديگر را در نقطه مشترك )

گراد را، كه كنند. مرز جزيره وليكي مي

 يوگسالوي آن را براي خود حفظ كرده است،

                                                           

 رجوع شود به منبع قبلي. .55

)نقشاه( منضام باه پروتكال  11صفحه شاماره  Ibidرش.  .55

 عيين كامل مرز در درياچه پرسسا.به تمربوط
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 گيرد.درنظر مي

ه درياچه س طور كلي، تحديد حدودبه 

از روش خط مياني، بالكان نه با استفاده 

روشهاي مختلف انجام شده بلكه براساس 

ها كم و بيش در اين درياچهاست. مرز 

خطوط مستقيمي هستند كه يا عمود بر ساحل 

 باشند.بوده يا عمود بر يكديگر مي

 

 هاي بزرگ امريكاي شماليدرياچه ـ5ـ2

شامل  «هاي بزرگدرياچه» اصطالح

ه مرز دهندشود كه تشكيلهايي ميياچهدر

امريكا  متحدميان كانادا و اياالت 

 (Des Bois) دبوآ خصوص درياچهباشند، بهمي

هاي سوپريور درياچه (،5شماره )نقشه 

(Supérieur) ، ورون ا( ه15)نقشه شماره(Huron) 

 ,Erié)(، اريه و سن ا كلر 7اره اشم)نقشه 

St- Clair)  انتاريو  ( و8)نقشه شماره(Ontario) 

ه يك شبكه از وسيل( كه به9)نقشه شماره 

يكديگر راه داشته، رودها و كانالها به 

با  (St- Laurent)از طريق رودخانه سن لوران 

اطلس ارتباط دارند. اين اقيانوس 

مايل  100000مساحتي حدود ها با درياچه

هاي مرزي بزرگترين مجموعه درياچهمربع آب 

 دهند.را تشكيل مي
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 2در معاهده صلح پاريس مورخ 

گهاي كه پايان بخش جن 1793سستامبر 

كشور  طلبانه امريكاست دواستقالل

انگلستان و اياالت متحد امريكا پذيرفتند 

دهنده مرز هاي بزرگ تشكيلكه درياچه

 49طبيعي فيمابين امريكا و كاناداست.

جز )به« ميانه آبها» طبق اين معاهده

و درياچه دبوآ( مرز ر يوردرياچه سوپ

معاهده  50دهد.ميان دو دولت را تشكيل مي

مبناي حقوقي كليه مذاكرات  1783صلح 

بعدي براي تعيين دقيق مرز قرار گرفت، 

مذاكراتي كه بيش از يك قرن به طول 

 انجاميد.

براي « ميانه آبها»ح در واقع اصطال

 كهچون منطقه بسيار مبهم استاين اجرا در 

 وجود و بردارينقشه هايداده كامل وجود عدم

جزاير  حاكميت از سوي دو دولت بر ادعاي

مشكل بودن فراوان واقع در منطقه سبب 

شد. اين قه ميتحديد حدود در اين منط

معاهده صلح و دوستي مشكالت سرانجام در 

                                                           

 رش. .55

W.M. Malloy, Treaties, Conventions, International Acts, Protocols and Agreements between 

U.S.A. and other powers 1776-1909 (washington D.C. Government Printing office, 1910), vol. I, 

p. 586. 

 .2. رش. ماده  50
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 51شدند.حل  1821دسامبر  21در  (Gand)گاند 

دو وص اين معاهده كميسيوني متشكل از خصبه

ه مسئول مشخص ك)كميسر( ايجاد نمود و عض

ها، ميانه رودخانه»نمودن معناي اصطالح 

و تعيين تعلق « طات آبيارتباها و درياچه

دو كميسر  52برخي از جزاير شد.حاكميت بر 

كه از حدود بخش شرقي مرز در مورد تحديد 

شروع تا آبراه ا لوران  سنرودخانه 

 هاي هورن و سوپريور،كننده درياچهمتصل

ادامه دارد موافقت كردند؛ در مورد مابقي 

دبوآ، مرز تا نقطه شمال ا غربي درياچه 

ستي آن بر روي نقشه اكتفا نيز به تعيين د

كردند. اين تحديد حدود در معاهده 

-Webster)واشنگتن )وبسترا آشبورتون( 

Ashburton)  اش هاي ضميمهو نقشه 1812مورخ

ميمه هاي ضمورد تأييد قرار گرفت. نقشه

اي مرز را با يك خط سينوسي پيچيده

 53بيني كردند.پيش

رغم تالشهاي دو كميسر براي ترسيم علي

هاي بزرگ و مقررات مرز بر روي درياچه

اي كه هذا، در پي حادثهمع 1812معاهده 

ريه رخ داد، ا درياچه در 1905در سال 

                                                           

                                                                                          .Malloy, op.cit., p. 612رش.  .31

 معاهده گاند. 7و  5رش. مواد  .32

 . Malloy, op.cit., p. 650در  1و 2رش به مواد  .35
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كه مبناي  جغرافياييهاي مشخص شد كه داده

خصوص رفته بودند، بهتحديد حدود قرار گ

ها، ناقص و حتي غلط اطراف درياچه

 اند.بوده

لي آبراهها، كه در الملكميسيون بين

دو دولت براي مطالعه وسيله به 1905

از برداري اقتصادي به بهرهئل مربوطمسا

هاي امريكاا ها و درياچهرودخانه

ايجاد شده بود، نيز مسئول  54كانادا

يان دو كشور شد. بررسي مسئله اصالح مرز م

تالش  1907اين كميسيون در گزارش مورخ 

را مشخص « خط مياني»كند گستره مبحث مي

نمايد. اين كميسيون پس از آن اعالم كرد 

كه خط مياني اصلي كلي است كه بايد 

راهنماي تحديد حدود باشد، اما امكان 

ر موسع آن با ايجاد مرزي نزديك به يتفس

 55ارد.يك خط مياني هندسي وجود د

معاهده جديدي براي تعيين مرزها در 

دا و اياالت متحد افيمابين كان 1908

كه امريكا منعقد گرديد. اين معاهده، 

                                                           

 رش. .35

D.C Piper, The international Law of the Great Lakes. A Study of Canadian-United States Co- 

operation (Durham, N.C.: Duke university press, 1967), p. 15. 

 براي متن گزارش رش. .33

Canada Sessional Papers, vol. 47 (1913), no 13 paper 19 a, p. 576. 
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براساس كارها و پيشنهادات كميسيون 

منعقد گرديد، آن  1905المللي بين

دو كميسيون را مسئول تحديد حدود مرز 

هورون، هاي كشور نمود. مرز در درياچه

مركب از خطوط و اونتاريو  اريه، سن كلر

اما  56مياني است.مستقيم نزديك به خط 

آن خط  از مستقل مرز در درياچه دبوآ

يك حد هندسي ساده مياني بوده و از 

تشكيل شده است كه با عبور از ميان 

درياچه و خروج از درياچه  هچندين جزير

اي در شمال غربي واقع بين به نقطه

 .رسدمي 50و  19النهارات نصف

المللي آبراهها با كميسيون بين

استناد به اين معاهده بود كه مبادرت به 

هاي بزرگ نمود. اين رز در درياچهتعيين م

 خط مستقيم است. 270مرز مركب از 

 

 هاي بزرگ افريقاـ درياچه5ـ5

 ـ درياچه چاد5ـ5ـ1

 12000درياچه چاد با مساحت متغير 

                                                           

. ماده   NRG, 3e série, vol. 4, p. 191رش.  1908براي متن معاهده  .35

مرز درياچاه  استثناءهاي بزرگ به در مورد مرز درياچه 1

 5باشد. مارز در درياچاه اخيار موضاوع مااده مي« دبوآ»

 باشد.مي

. Le Lac Tchad. 
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 كيلومترمربع در ميان كشورهاي 25000تا 

جمهوري چاد، نيجر، نيجريه و كامرون 

(. به علت 12تا  10هاي قرار دارد )نقشه

تبخير شديد آب شكل اين درياچه و سطح آب 

 57آن بسيار متغير است.

اختالف ميان قدرتهاي استعماري 

آلمان، فرانسه و بريتانيا سبب شده بود 

خصوص ه چاد، و بهقكه تحديد حدود در منط

ل شود. سيار مشكدرياچه واقع در آن، ب

طريق انعقاد  تحديد حدود درياچه چاد از

هاي دوجانبه فيمابين قدرتهاي موافقتنامه

استعماري فوق در اواخر قرن نوزدهم و 

 اوايل قرن بيستم انجام شده است.

با صدور  1895فرانسه و بريتانيا در 

اعالميه مشتركي يك كميسيون مختلط تحديد 

58كردند. ادحدود براي درياچه چاد ايج
 

كميسيون پس از پايان در  كارهاي اين

در مورد تحديد  1898ژوئن  11ن وكنوانسي

تحت نفوذ در شرق و غرب نيجر حدود مناطق 

                                                           

درياچه چاد، ده هزار سال پيش، ده برابر بزرگتر از  .35

 اندازه فعليش بود. رش.

Encyclopédia universalis (Paris, 1968), vol. 9, p. 1027. 

 رش. .35

E. Hertslet, The map of Africa by Treaty, 3e é d. 3 vol. (Londres: Harrison  and sons, 1909), vol. 

II, p. 765. 
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اين كنوانسيون  1ماده  59گنجانده شد.

قسمت زير را در منطقه تحت نفوذ فرانسه 

 قرار داده است.

ساحل شمالي، شرقي و جنوبي درياچه، »

 11اي كه مدار طهواقع است فيمابين نق

درجه عرض شمالي ساحل غربي درياچه را 

كند و نقطه برخورد با دوباره قطع مي

ساحل درياچه در مرزي كه توسط كنوانسيون 

تعيين  1891مارس  15ا آلمان در فرانسه

 61 60شده است.

سسس با موافقتنامه فرانسه  اين حدود

مشخص  1901آوريل  8ا بريتانيا مورخ 

 11اين موافقتنامه مدار گرديد. براساس 

القعر مصب رودخانه با مداري كه از خط

                                                           

بسيار مبهم و گسترده  (Sphéres d'inffuence)اصطالح حدود نفوذ  .35

است كه قادرتهاي اروپاايي در دوران اساتعمار افريقااي 

ترتيب منطقه تحات ردند و بدينبكار ميبه 19سياه در قرن 

كردند و مانع از طرح ادعاي ديگران نفوذ خود را مشخص مي

 شدند. در اين مورد رش.در آن منقطه مي

M.F. Lindley, The Acquistion and Government of Backward Territory in international Law 

(londres: Longmans, 1926). p. 236. 

                                                                           .Hertslet, op.cit., vol. II, p. 785رش.  .56

حااوي مقرراتاي در ماورد  1891مااارس  15كنوانسيون  .51

مشخص نمودن خط تحديد حدود مناطق نفوذ فرانسه و آلماان 

باشد. آلمان، در عمل باه درياچاه دسترساي منطقه چاد مي

وسيله بخشي از سااحل ، حد محدوده نفوذ آن كشور بهنداشت

جنااوبي درياچااه مشااخص شااده بااود. اياان مقااررات توسااط 

 ,Hertslet, op.cit., vol. II, p. 657هاي بعدي ملغي شادند. رش. موافقتنامه

660.                                                               
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در  (Komasdougou-Ouobé)ه بكومادوگو ا اوا

گذرد جابجا درياچه چاد از آن مي

 62گرديد.

 ا فرانسه موافقتنامه يك ماده

شرح مرز را به 1905مه  29 مورخ بريتانيا

 (:10كند )نقشه شماره زير تشريح مي

ولوگوا وب )اوابه( كومادب مرز از مص»

[ouobé] Komadlugou-vobe  در درياچه شروع و با

سوي شرق طي خط موازي عرض جغرافيايي به

عرض جغرافيايي مورد نظر همان رود. پيش مي

ا القعر مصب رودخانه مذكور تكه خطاست 

 35فاصله اي كه اين خط موازي در يك نقطه

ار قر (Bosso)كيلومتري از مركز دهكده بوسو 

ن كند. مرز از ايمي گيرد از آن عبورمي

نقطه تالقي صورت خط مستقيم از روي نقطه به

ا  سيزدهمين خط موازي عرض جغرافيايي

 مركز شهر  35كه از شمالي با جنوبي 

بيني شده النهار پيش، نصف(Kukawa)كوكاوا 

آوريل  8و  1898ژوئن  11در كنوانسيونهاي 

 63«.يابدگذرد ادامه مي، مي1901

بر بخشي از درياچه  آلمان قعيسلطه وا

                                                           

                                                                                                            .Ibid, p. 818رش.  .52

ترجمااه  Hertslet, op.cit., vol. II, p. 843بااراي مااتن اصاالي رش.  .55

 ,.Pondaven, op. citفرانسوي آن توسط پونداون ارائه شده است رش. 

                                                            6, p. 39.                   on 



   56 بيست و دوممجلة حقوقي / شمارة 

ا با انعقاد موافقتنامه آلمانچاد 

آغاز شد.  1905مارس  19در بريتانيا 

براساس اين موافقتنامه آلمان توانست به 

كه تا آن درياچه دسترسي يابد، در حالي

موقع دسترسي آلمان محدود به ساحل 

شرح زير تعيين شده رز بهدرياچه بود. م

 (:11ه شماره است )نقش

مرز ... براساس خط مورد : 7ماده 

كه جايي ادعاي آلمان يعني خط مستقيم تا

در شرق شهر  را 35   النهاراين خط نصف

كند ادامه دارد كه كوكاوا قطع مي

كميسيون تحديد حدود آن را با اين دو 

پايه عمودي كه در قسمت فوقاني جذر 

درياي آزاد قرار داده مشخص نموده است. 

النهار را رز، از اين نقطه، اين نصفم

 64گيرد.سوي شمال پيش ميبه

آلمان، پس از تعيين مرز با 

، پروتكلي با 1908آوريل  18بريتانيا در 

فرانسه منعقد كرد كه مرز ميان كنگوي 

 1كرد. ماده فرانسه و كامرون را مشخص مي

 دارد كه:اين پروتكل مقرر مي

تا  (chari)........... مرز از شاري  ژ:

سوي پايين مصب خود در درياچه چاد به

                                                           

                                                                              .Herslet, op.cit., vol. III, p. 937رش.   .55
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 ادامه دارد ..............

 مرز از مصب شاخه اصلي قابل ك:

 در كهشكلي كشتيراني شاري در چاد، به

 به است، شده مشخص پروتكل اين ضميمه نقشه

اريس اشرق پ 12   08    النهارنصف تالقي محل

 13   05   ( با خط موازي11   28)شرق گرينويچ   

سوي غرب اين رسد و سسس بهعرض شمالي مي

خط )موازي( تا مرز فرانسه ا انگلستان 

تعيين  1905مه  29)كه طبق كنوانسيون 

يابد. مسلم است كه شده است( ادامه مي

جزاير چاد، كه در غرب و جنوب مرز فوق 

قرار دارند بخشي از خاك آلمان محسوب 

شوند. جزايري كه در شرق و شمال قرار مي

اند بخشي از متصرفات فرانسه گرفته

 65باشند.مي

جهاني آلمان در پايان جنگ اول 

مجبور شد كه از متصرفات خود در افريقاي 

معاهده  125نظر كند )ماده استوايي صرف

ورساي( و كامرون متعلق به آلمان، 

عنوان سرزمين تحت نمايندگي، ميان به

بريتانيا و فرانسه تقسيم شد. دو دولت 

 10ده يك اعالميه مشتركي كه در در ما

در لندن در مورد مرز ميان  1919ژوئيه 

                                                           

                                                                                       .R.G.D.I.P., 15 (1908): 426رش .53
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دو كامرون صادر كردند مرز خود را در 

 شرح زير تعيين نمودند:درياچه چاد به

سه مرز قديمي تالقي مرز از نقطه 

شود. آلمان آغاز ميانگلستان، فرانسه و 

 13   05ي در درياچه چاد در   تالقاين نقطه 

طول شرقي  11   05و تقاريبا     الي عرض شم

گرينويچ قرار دارد. مرز، از آنجا، به 

 گردد:اين شكل تعيين مي

 

 55(Ebeji)توسط يك خط مستقيم تا مصب ابژي . 1

همين تحديد حدود مجددا  در يادداشتي 

در مورد مرز ميان  1931ژانوايه  9كه در 

قلمرو نفوذ فرانسه و بريتانيا در 

كامرون صادر سرزمين تحت نمايندگي 

 68 67گرديده لحاظ شده است.

در اينجا هم قسمت اعظم مرز با خطوط 

شروع  طمستقيمي تعيين شده است كه نقا

اند )يا شدهطرق مختلف انتخاب  آنها به

                                                           

دولتهاي جانشين قدرتهاي استعماري باه ايان مرزهاا  .55

اند، اين كشورها برعكس در جريان كنفرانس اعتراضي نكرده

باراي شناساايي صاريح  1952در دسامبر  (Fort-Lamy)فورت المي 

 مرزهاي موجود در درياچه موافقت كردند رش.

P. Sand "Development of international water Law in the Lake chad Basin, zeitschrift für 

ausländisches öffentliches Recht und völkerrecht 34 (1974): 68. 

 vol. 15, p. 263.                                                                             serie eNRG, 3 ,رش.  .55

 vol. 25, p. 478.                                                                            serie eNRG, 3 ,رش.  .55
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 شده واقع محلي است كه در ساحل درياچه

يك النهار با نصف نقاط تالقي يك يااست، 

 باشد(.مدار مي

دهد، مي 12گونه كه نقشه شماره همان

مرز توجهي به وجود جزاير ندارد چونكه، 

جاي فاصله گرفتن و دور زدن اين به

جزاير، آنها را به دو قسمت تقسيم كرده 

است. روش خط مياني مورد استفاده قرار 

 نگرفته است.

 

 درياچه ويكتوريا ـ5ـ5ـ2

كيلومتر  58000با  درياچه ويكتوريا

ز متر عمق ا 10مربع مساحت و تقريبا  

شمال به اوگاندا از شرق به كنيا و از 

جنوب به تانزانيا محدود است )نقشه ماده 

(. كنيا و اوگاندا، ابتدا از متصرفات 13

انگلستان، سسس جزو مستعمرات و 

سرزمينهاي تحت نمايندگي آن كشور بودند، 

كه تانزانيا به آلمان تعلق در حالي

 داشت.

تحديد حدود در درياچه ويكتوريا 

ين آلمان و بريتانيا در پايان قرن فيماب

نوزدهم انجام شد. ماده يك ترتيبات 

متصرفات هريك از دو دولت در مربوط به



   55 بيست و دوممجلة حقوقي / شمارة 

 (Helgoland)افريقاي شرقي و جزيره هلگوالند 

منعقد شده است، 1890كه در اول ژوئيه 

شرح زير مرز را در درياچه ويكتوريا به

 تعيين كرده است:

ه واقع در سسس مرز مستقيما  تا نقط»

شود ساحل شرقي درياچه ويكتوريا كشيده مي

... كه در آنجا با اولين خط موازي عرض 

شود؛ بعد از آن مرز با جنوبي قطع مي

عبور از درياچه در ادامه همين خط موازي 

يابد و تا مرز دولت مستقل كنگو ادامه مي

 69«.پذيرددر آنجا پايان مي

 زكه بخشي ا، زماني1920 سال از بعد

شكل بخشي به صورت مستعمره وكنيا به

نمايندگي بريتانيا درآمد، و اين در 

كامل جزو  طورحالي بود كه قبال  به

شد، بريتانيا محسوب مي متصرفات آن كشور

كه مرزي ميان كنيا و اوگاندا  مجبور شد

دادي جزيره در بخش عترسيم كند. وجود ت

شرقي درياچه اين تحديد حدود را با مشكل 

 اجه كرد.مو

، فرماني صادر و 1925بريتانيا در 

طي آن بخش شرقي درياچه را تحديد 

                                                           

                                                                               .NRG, 2e série, vol. 16, p. 894  رش.  .55
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در قانون  طور كاملمان بهاين فر 70نمود.

اوگاندا وارد شده است كه  1957 اساسي

 دارد.اشعار مي 2ماده 

مرز از آنجا )منظور مصب رودخانه »

صورت خط مستقيم در ( بهباشدمي Sioسيو 

ترين نقطه شماليتا ي ا غرب جهت جنوب

 آنجا دارد؛ از ادامه (Sumba)جزيره سومبا 

غربي اين جزيره را  جنوب و غربي سواحل

ترين نقطه خود دور زده تا به جنوبي

برسد؛ سسس از نقطه اخير با خط مستقيمي 

ترين نقطه سوي جنوب ا شرقي تا غربيبه

يابد، بعد ادامه مي (Mageta)جزيره ماجتا 

ستقيم، باز به سوي از آن با يك خط م

ترين نقطه جزيره كي لين جنوب، تا غربي

شود، با از آنجا كشيده مي (Kilingiti)جيتي 

ترين سوي جنوب تا غربيبه مستقيميك خط 

يابد؛ ادامه مي (Ilemba)نقطه جزيره ايلمبا 

سوي جنوب از آنجا هم با يك خط مستقيم به

ترين نقطه جزيره پيراميد تا غربي

(Pyramide) يابد؛ و سرانجام از تداوم مي

اي در سوي جنوب تا نقطهآنجا با يك خط به

                                                           

70. The Kenya colony and protectorate (Boundaries) order – in –council, 1926; statutory Rules 

and orders 1926/1733, cité par A.C. Mc Ewen International Boundaries of East Africa (Oxford: 

Clarendon press, 1971) p. 250. no 1. 
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 71رسد.مي S 00    01عرض جغرافيايي 

نقطه مشتركي كه حدود سه دولت در 

عرض شرقي  33   55آيند در   آنجا گرد مي

 72قرار دارد.

حدود مختلط  تحديد يك شاهد جادر اين

كه  هستيم: ابتدا يك خط نجومي است

ن تانزانيا و دهنده مرز فيمابيتشكيل

خطوط نيمه  سسس باشد؛ واوگاندا مي

اي هستند، كه به لحاظ اجتناب از شكسته

قطع جزاير، مرزهاي فيمابين كنيا و 

سو، و فيمابين كنيا و اوگاندا از يك

دهند. سوي ديگر را تشكيل مي تانزانيا از

روش خط مياني در هيچ جا مورد استفاده 

 ست.قرار نگرفته ا

 

 ـ درياچه آلبرت و ادوارد5ـ5ـ5

ترتيب وراد بههاي آلبرت و اددرياچه

ومتر كيل 2150كيلومتر مربع و  5300با 

فيمابين ( مرز 15و  11اي مربع )نقشه

                                                           

 ,McEwenقانون اساسي اوگانادا رش.  2براي متن ماده  .51

op.cit., p. 299.                                        

 رش. .52

Office of the geographer, Departement of State, International Boundary Studies, Tanzania, 

Uganda Boundary, no 55. 

 . Les Lacs Albert et Edouard. 
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ند. دو دهو اوگاندا را تشكيل مي زئير

بلژيك و قدرت استعماري منطقه يعني 

انگلستان، اختالفات زيادي در اين منطقه 

هاي داشتند. درياچهان استعمار ر دورد

قابل كشتيراني بوده  آلبرت و ادوارد، كه

از شبكه آبي افريقاي شرقي و بخش اعظمي 

 و تجارت توسعه دهند، برايمي تشكيلرا 

ضروري  دولتهاي افريقايي بين ارتباط

 73بودند.

 12كنگو در  بريتانيا و دولت مستقل

موافقت كردند درياچه آلبرت  1891مه 

ر كامل در تحت حاكميت انگلستان طوبه

درآيد و درياچه ادوارد نيز ميان دو 

دولت تقسيم گردد. تحديد حدود در درياچه 

گيرد كه بايد اداوارد با خطي انجام مي

درجه  30در ادامه خط جنوبي در عرض   

 74باشد.

براي تعيين  1902اولين تالش در سال 

مرز منجربه تشكيل يك كميسيون مختلط 

                                                           

 . حاضار  الزم به تذكر است كه نام ايان كشاور در حاال

    باشد.كنگو دموكراتيك مي

داليل بلژيك در مورد ادعاهاايش بار درياچاه آلبارت  .55

 توسط پونداون تشريح شده است.

                   p. 43.                                                                             oPondaven, op.cit., n ,6رش. 

 ، بند الف كنوانسيون در 1رش. به ماده  .55

Herslet, op.cit., vol. II, p. 578, MC Ewen, op.cit., p. 236. 
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ا آلمان( شد؛ چون كه ابتدا )انگليس 

عيين كشور ت بايد مناطق نفوذ اين دو

كه يكي از كرد  كميسيون احراز شدند.مي

 12خط جنوبي را  1891ضمايم موافقتنامه 

اش لحاظ نموده مايل در غرب محل حقيقي

اگر اين خط در جاي واقعي خود  است و

طور كامل قرار گيرد، درياچه ادوارد به

 75شود.وذ بلژيك واقع ميدر منطقه تحت نف

طور واضح است كه اين تحديد حدود به

باشد، به مي محسوسي به زيان انگلستان

همين دليل مذاكرات بعدي در مورد دسترسي 

 هر دو قدرت بر درياچه متمركز شدند.

بلژيك معتقد بود كه هر دو درياچه 

بايد فيمابين آن كشور و بريتانيا تقسيم 

كميسيون » يك 1910در سال  76شوند.

المللي براي بررسي برخي اختالفات بين

بروكسل در  77«مرزي در افريقاي شرقي

اي فيمابين در ايجاد شد. سرانجام مشورته

انعقاد كنوانسيوني منجربه  1910مه  11

دو دولت درياچه  هر آن شد كه طبق مفاد

با استفاده از يك خط مياني آلبرت را 

طبق  تقسيم كردند. اين خط مابين خودفي

                                                           

                                                                                       .Mc Ewen, op.cit., p. 241رش.  .53

 pp. 43 et 55.     oPondaven, op.cit., n ,6                                                             رش.  .55

                                                                                                          .Ibid., p. 45رش.  .55
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« القعرخط»متشكل از  1910كنوانسيون 

تا مصب اين  (Semliki)رودخانه سمليكي 

رودخانه در درياچه آلبرت بود. از اين 

مصب، اين خط از يك دسته خطوط مستقيمي 

شود كه با عبور از درياچه تشكيل مي

گذرند كه به فاصله آلبرت از نقاطي مي

برابر از دو ساحل و واقع بر خطوط 

از عرض شمالي  2و    1   15،   1   30موازي   

اي قرار دارند تا اينكه سرانجام به نقطه

اي برابر از دو ساحل بر واقع در فاصله

عرض شمالي برسد. سسس  2    7روي خط موازي 

مرز به سوي غرب رفته تا با خط مستقيمي 

به نقطه واقع در ساحل در حد جنوبي نوار 

 78برسد. (Mahagi)ماهاجي 

فوق در موافقتنامه  تحديد حدود

 1915فوريه  3منعقده در لندن در 

فيمابين بريتانيا و بلژيك در مورد مرز 

در افريقاي شرقي مورد تأييد قرار گرفت. 

همين موافقتنامه مرز در درياچه ادوراد 

 در درياچهرا نيز تعيين نمود. مرز 

رودخانه  مصب از كه است مستقيمي خط ادوارد

                                                           

 رش. .55

P. Van Vracem, La frontière de la Ruzizi- Kivu de 1894 à 1910, Conflits germano- conglais et 

anglo- Conglais en Afrique orientale, thèse, université officielle du Congo belge et du Ruanda-

Urunde, 1958-1959, p. 234, Annexe Vi. Cité par pondaven, op.cit., no, p. 45, no 110. 
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احل جنوبي ترسيم و تا در س (Ishasha)ايشاشا 

 (Inbilia-Chato)مصب رودخانه اينبيليا ا چاتو 

 79در ساحل شمالي ادامه دارد.

 براي تقريبي مياني خط از بنابراين

د استفاده شده تحديد حدود درياچه ادوار

دود سهم تقريبا  حاست. اين دو تحديد 

درياچه را براي برابري از آب دو 

 80ت.دولتهاي ساحلي تضمين نموده اس

 

 ـ درياچه كيوو5ـ5ـ4

 2550درياچه كيوو با مساحت 

كيلومترمربع فيمابين زئير و روآندا 

( و مدتها محل 15واقع شده )نقشه شماره 

بلژيك و آلمان بود. مرز  مناقشه فيمابين

طور نظري براساس كشور بهميان دو 

فيمابين آلمان و  1881اي كه در معاهده

مان لئوپلد المللي كنگو )در زانجمن بين

دوم( منعقد گرديد مشخص شد. در اين 

معاهده ذكري از درياچه كيوو به ميان 

 هاينقشه در كيوو، درياچهنيامده بود. 

                                                           

 رش. .55

H.B. Thomas et A.E. Spencer. A History of Uganda (Entebbe: Land and Survey department and 

Government press, 1938), p. 37. 

                                                                                    .Mc Eween, op.cit., p. 247رش.  .56

.  I. e Lac Kivu. 
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متعلق به  گاه در سرزمين مختلف آن زمان،

كنگو ترسيم و گاه در سرزمين  آلمان

 81شد.مي

آلمانها كه خواهان استقرار در اين 

درياچه  منطقه بودند به زور ساحل شرقي

بلژيكيها پس از  را اشغال نمودند و

سرانجام حاضر به مذاكره ثمر اعتراضات بي

بنابراين دو گرايش وجود داشت، از شدند. 

كل  گرفتن اختيار در سو آلمانها خواهانيك

ديگر، بلژيكيها درياچه بودند و، از سوي 

مذاكره و تقسيم درياچه با تمايل به 

رغم وجود اين خود را داشتند. علي همسايه

نظر، باالخره دو دولت موفق به اختالف

 آلونزلوبنانعقاد پروتكل برنائرت ا 

(Bernaert-Alvensleben)  شدند.  1900آوريل  10در

طبق اين پروتكل درياچه تقسيم و 

كميسيوني براي تعيين دقيق موقعيت 

هذا، كمي بعد، مع 83 82درياچه ايجاد شد.

د كرده و آلمان به اين تحديد حدود ايرا

واقع در نزديكي ساحل كنگو را  جزاير

ال نمود و همچنين مدعي جدي بر ساحل اشغ

                                                           

                                                                                .Pondaven, op.cit., n 6, p.22رش.  .51

 رش. .52

Van Vracem, op.cit., p. 223, Annexe II, cité par Pondaven, op.cit., no 6, p. 37. 

                                                                                              .Van Vracem, Loc-citرش.  .55
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شرقي درياچه شد. دولت كنگو، بر اجراي 

ورزيد و پيشنهاد اصرار مي 1900پروتكل 

 84 كرد.مذاكرات مستقيم را مطرح مي

المللي يك كميسيون بين 910ر سال د

در براي بررسي برخي اختالفات مرزي 

 85 شد.قاي شرقي در بروكسل ايجاد افري

جزاير  كارهاي اين كميسيون در اطراف

كه مهمترين درياچه كيوو متمركز شدند، 

يا ايجوي  (Kwidjwi)آنها جزيره كاويجوي 

(Idjwi) ساحل كنگو، بود كه در ، در نزديكي

قرار ن مقر يك ميسيون پروتستان آلماني آ

داشت. سرانجام مذاكرات در اين كميسيون 

مه  11ه در مجربه انعقاد يك موافقتنامن

طبق اين موافقتنامه،  86شدند. 1910

جزيره كاويجوي به كنگو بازگردانده شد و 

بايست از ميان ساحل شرقي و مرز هم مي

 87 برخي از جزاير عبور كند.

                                                           

همچنين به همين مقالاه رجاوع  Pondaven, op.cit., n 6 p. 61رش.  .55

 شود.

                                     .Van Vracem op.cit., cité par Pondaven op.cit., n 6 p. 62رش.  .53

 رش.. 55

L'Accord reproduit par: the office of the Geographer, departement of state, international 

Boundary Studies, Congo (Léopoldivlle)- Rwanda Boundary, no 52, p. 3. 

كه اين خط را بدين شكل  1910مه  11رش. موافقتنامه  .55

در درياچه كيوو: مرز خطي است كه روي نقشه »دهد. شرح مي

باشاد. ايان خاط از يشماره ياك ترسايم شاده و ضاميمه م

شروع و در شامال ( Ruziziيا روزي زي  (Russisiزي رودخانه روسي
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ما در اينجا در مقابل تحديد حدودي 

 مياني خط با يك خط هستيم كه بدون اينكه

را ميان دو دولت  اي درياچهآبه باشد،

 1910كند. موافقتنامه مي ساحلي تقسيم

د اما اشعار كنصحبتي از خط مياني نمي

ي آن خط با خشكي در كه محل تالقدارد مي

اي است كه از دو پست شمال درياچه نقطه

باشد. در عمل، مرز ساحلي به يك فاصله مي

كند يا از ميان جزاير و ساحل عبور مي

گذرد بدون اينكه مي فقط از ميان جزاير

 در كل يك خط مياني باشد.

 

 ـ درياچه تانگانيكا5ـ5ـ5

 31000 تانگانيكا بادرياچه 

كشيده فيمابين شكل كيلومترمربع مساحت به

زئير در غرب، تانزانيا در شرق، بروندي 

در شمال شرقي و زامبيا در جنوب قرار 

ترين (. طوالني17)نقشه شماره  گرفته است

                                                                                                                             

خاتمااه  (Goma)اي در روي ساااحل عمااود باار گومااا در نقطااه

...  (Gisenyi)ياا جيزناي  (Kissegnies)يابد...... و كيسگ نيز مي

، نيامارونگا (Iwinza)خصوص جزاير ايوينزا در غرب اين خط به

(Nymaronga)  يا نيامارانگا(Nymaranga)  كويجوي ،(Kwidjwi)  جزيره(

، كه متعلق باه بلژياك هساتند (Kitaya)( و كيتايا Idjwi ايجوي

، كاومني (Gombo)، گومبو (Kikaya)قرار دارند، جزاير كيكا يا 

(Kumenie)  و وو(wau)  يا واهاو(Wahu)  در شارق ايان خاط قارار

 باشند. گرفته و از آن آلمان مي

. Le Lac Tanganyika. 
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درياچه فيمابين زئير و  مرز در اين

تانزانيا قرار گرفته كه دو دولت مقابل 

باشند. اين مرز يك خط مياني است هم مي

اي كه در بار در بخشنامهكه براي اولين

سوي مسئول وزارت امور از  1855سال 

گرديد درج  خارجه دولت مستقل كنگو منتشر

حاوي اين كلمات شده است. اين بخشنامه 

 در درياچه تانگانيكا:خط مياني »است 

مستقيمي است كه از درياچه يك خط 

در  (Moëro)تانگانيكا تا درياچه موييرو 

 88«.كشيده شده است 8    30جنوبي   عرض 

هاي معاهدات و اعالميهاين مرز در 

 أييد قرار گرفته است:بعدي نيز مورد ت

اول  موافقتنامه از توانمي جملهكه از

 ريتانيا وبمنعقد فيمابين  1890ژوئيه 

هريك در افريقاي  متصرفات مورد در آلمان

موافقتنامه  89شرقي و در جزيره هلگولند

د مابين بريتانيا و لئوپلفي 1891 مه 12

و  90دوم، پادشاه دولت مستقل كنگو

طرفي در مورد بي 1981دسامبر  28اعالميه 

نام برد. اين خط  91دولت مستقل كنگو

                                                           

                                                                           .Hertslet, op.cit., vol. II, p. 578رش.  .55

    .NRG, 2e série, vol. 16, p.894، در 3بند  1رش.   ماده  .55

                                                                              .Herstlet, op.cit., vol. II, p. 578رش.  .56

                                                                                                              .Ibid, p. 557رش.  .51
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ه هم ك 1921اوت  5پروتكل  مرزي در

تانيا و بلژيك براي تعيين فيمابين بري

درياچه فيمابين سرزمين  شمالمرز در 

-Ruanda)تانگانيكا و روآندا ا اوروندي 

Urundi) قرار  منعقد شده است مورد تأييد

جهاني، گرفته است. بعد از جنگ اول 

ز سرزمين آلماني روآنداا اوروندي ا

تحت سرزمين آلماني تانگانيكا جدا و 

د و سرزمين بلژيك درآم نمايندگي

تانگانيكا »نام تانگانيكا نيز به

نيز به  (Tanganyika Territory)« تريتوري

اوت  5نمايندگي بريتانيا درآمد. پروتكل 

خود مرز را در شمال  5در ماده  1921

شرح زير مشخص درياچه تانگانيكا به

 كند:مي

)مرز در شمال( آبهاي درياچه  »

 ساحل است كه ازموازي ط تانگانيكا يك خ

وع و تا برخورد با خط مياني شر يك شماره

ا جنوب درياچه تانگانيكا ادامه شمال 

  92دارد.

در جنوب كه مرز رسد نظر ميبه

درياچه، فيمابين زئير، زامبيا و 

                                                           

 رش. .52

P. Jentgen, Les frontières du Ruanda-Urundi et le régime international de tutelle (Bruxelles, 

1957), p. 16. 
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بودن انزانيا چندان مشخص نيست. نامشخص ت

شود مرز در اين قسمت از اين امر ناشي مي

منعقده  1891مه  12كه كنوانسيون 

چنين فيمابين بريتانيا و كنگو و هم

در مورد دسامبر همان سال  28اعالميه 

رز ميان طرفي كنگو، مندرج در فوق، مبي

را با خطي كنگو و متصرفات بريتانيا 

در  اند كه از درياچه موييرو،خص كردهمش

از اين  (Luapula) لوآپوالكه رودخانه جايي

دماغه روع و تا ش ،شودمي درياچه خارج

ترين واقع در شمالي (Akalunga)آكالونگا 

نقطه خور كامرون در تقريبا  عرض 

در درياچه تانگانيكا، ادامه  8   15جنوبي   

دارد. پس از آن تعيين دقيق محل اين 

و به همين دليل  93دماغه غيرممكن گرديد،

فيمابين زئير و زامبيا مسئله مرز 

ر نظهذا بهمانده است. مع همچنان الينحل

رسد كه اين وضعيت خالق اختالفات نمي

 دقيقي باشد.

ما در اينجا شاهد مرزي هستيم كه 

ميان دو دولت قسمت اعظمش، يعني مرز 

مقابل، براساس خط مياني ترسيم شده است. 

مرز در ميان دولتهاي مجاور )بروندي و 

                                                           

                                                                                    .Mc Eween, op.cit., p. 167رش.  .55
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تانزانيا در شمال، زئير و زامبيا در 

كه  جنوب( از دو خط افقي تشكيل شده است

خط مياني را به ساحل درياچه متصل 

كنند؛ كه يكي در شمال براساس مي

معيارهاي نجومي ترسيم شده است، در 

 نقطهكه در جنوب با استفاده از يك حالي

جغرافيايي نه چندان مشخص )يعني دماغه 

آكالونگا(، كه سعي شده با استفاده از 

تا حدودي مشخص گردد،  8ً   15عرض جنوبي   

، در هر دو خطاست. اين دو  كشيده شده

حالت، خطوط مستقيمي هستند كه نه براساس 

الفاصله بودن و نه حتي عمود روش متساوي

اند؛ اين بودن بر خط مياني ترسيم شده

دهد چنين وضعيت به ما امكان مي

گيري كنيم كه كليه مرزها در نتيجه

درياچه تانگانيكا براساس خط مياني 

 اند.ترسيم نشده

 

 ـ درياچه موييرو5ـ5ـ6

كيلومترمربع  1920درياچه موييرو با  

 مرز فيمابين زيير و زامبيا را تشكيل

 مستقل دولت خارجه امور مسئول هد.دمي

ي امضاكننده سند قدرتها به 1885كنگو در 

                                                           

. Le Lac Moëro. 
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طرفي ارسال نمود. اين عالميه بيبرلن يك ا

كرد اعالميه مرزهاي دولت جديد را مشخص مي

درج « اني درياچه موييروخط مي»و در آن 

 اي به، اعالميه هيچ اشارهبود. درعوض شده

 94نكرده بود. درياچه اين در واقعجزاير 

بلژيك بريتانيا و  1891مه  12در  

كرد( كنگو عمل مي نام دولت مستقل)كه به

براي تعيين اي را در بروكسل معاهده

خود در افريقاي شرقي و نفوذ مناطق 

، و 1قد كردند. ماده افريقاي مركزي منع

 دارد:بند ب اين معاهده اشعار مي

سوي نقطه ورودي خط مستقيما  به» 

رودخانه )لوآپوال( به درياچه كشيده 

چه سوي جنوب درياخواهد شد. اما بعد به

 (Kilwa)كه جزيره كيلوا طوريشود بهميمنحرف

 96 95از آن بريتانيا گردد.

يه اين متن كلمه به كلمه در اعالم  

طرفي صادره از سوي دولت مستقل تكميلي بي

 97درج شده است. 1891دسامبر  18كنگو در 

نقطه ورودي رودخانه »هذا عبارت مع  

                                                           

                     .P. Jentgen, Les frontières du Congo Belge (Bruxelles, 1952), p. 15رش.  .55

                                                                                 .NRG, 2e série, vol. 20, p. 805رش.  .53

 ,Pondavenبراي ادعاهاي بلژيك در مورد اين جزيره رش.  .55

op.cit., n. 6, p. 105.                      

   Jentgen, op.cit., n. 94, p. 16رش.  .55
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علت مشكل بودن به« لوآپوال به درياچه

تعيين دقيق اين نقطه، مشكالتي ايجاد 

 قرار دليلبلژيك بهكرد. مسئله براي 

از  (Pweto)پوتو  در كنگويي پست يك داشتن

اهميت برخوردار بود: برحسب اين كه نقطه 

ورودي رودخانه در شمال غربي يا در شمال 

تواند شرقي درياچه قرار گيرد، آن پست مي

تواند به درياچه دسترسي داشته يا نمي

 كميسيونهاي كه رسدمي نظربه 98باشد.

كه تشكيل شدند نتوانستند  حدودي تحديد

 99ند.حل كنطعي صورت قاين مشكل را به

ذلك يك ترتيبات موقتي دسترسي به مع

 100درياچه را در محل پوتو تضمين كرد.

 كه كنيمتوانيم مشاهده ترتيب ميبدين 

با استفاده از مرز در درياچه موييرو 

 جزاير لحاظ نمودنروش خط مياني و با 

خصوص جزيره كيلوا، به در درياچهواقع 

اين محل خط مياني از . در استترسيم شده 

جزيره احل چپ درياچه و ساحل غربي يان سم

 كند.عبور مي

 

هاالوي يا درياچه قديمي  ـ درياچه5ـ5ـ5

                                                           

  Pondaven, op.cit., n 6, p. 102رش.  .55

      Jentgen, op.cit., n. 94, p. 90رش.  .55

    Ibidرش.  .166
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 نياسا

 30500هاالوي با مساحت  درياچه 

كيلومتر مربع و به شكل كشيده مرز ميان 

نام نياسالند ماالوي )كه در قديم به

Nyssaland  )و تحت نمايندگي بريتانيا بود

درياچه، و موزامبيك  واقع در غرب و جنوب

ال بود( )سرزميني كه سابقا  متعلق به پرتغ

واقع در شرق درياچه و تانزانيا )در قديم 

شد آلمان محسوب مي قلمروتانگانيكا و جزو 

و پس از شكست آلمان در جنگ اول جهاني 

عنوان سرزمين تحت نمايندگي و سسس تحت به

قيمومت بريتانيا درآمد( واقع در شمال 

دهد )نقشه شماره رياچه را تشكيل ميشرقي د

(. بريتانيا، از طريق معاهدات و 19

هاي متعددي كه فيمابين سالهاي اعالميه

بودند  منعقد يا صادر شده 1891تا  1885

كل آبهاي موفق شد حاكميت خود را بر 

 بنابراين در 101درياچه نياسا اعمال كند.

                                                           

.  Le Lac Malawi, anciennement Lac Nyassa. 

مياان  1885دسامبر  30منظور اعالميه كميسيون مورخ  .161

. رش   Herstlet, vol. III, p. 99باشااد رش. آلمااان و پرتغااال مي

منعقده و فيماابين بريتانياا  1891ژوئن  11موافقتنامه 

. مااده اول موافقتناماه  NRG, 2e séris, vol. III, 18, p. 185پرتغال در 

بريتانيا سرزمينهاي واقع در حادود »دارد اشعار مي 1891

عنوان متصاارفات پرتغااال در افريقاااي شاارقي زياار را بااه

 پذيرد:مي و شناسايي



  هايمرز در درياچه...  111 

اري اين حالت مرز در ساحل و به نفع انحص

دو قدرت ديگر  شده بود ويا تعيين بريتان

و پرتغال از دسترسي به عني آلمان منطقه ي

اين وضعيت، كه  102درياچه محروم بودند.

مورد اعتراض پرتغال بود، تا سال خصوص به

كه يعني تا زماني يافت، ادامه 1951

برداري بريتانيا، براي صدور مجوز بهره

با جابجايي مرز ميان نياسالند و  103مشترك

ازمبيك به وسط درياچه موافقت نمود. دو مو

كشور پرتغال و بريتانيا با انعقاد 

به شكل  1951نوامبر  18اي در موافقتنامه

 زير توافق نمودند:

طور مستقيم ر درياچه نياسا بهمرز د» 

اي كه مرز موازمبيك سوي غرب از نقطهبه 

                                                                                                                             

در شمال، خطي است كاه در طاول سااحل رودخاناه رو . 1

ي آن باا رودخاناه ام از مصب آغاز و تا تالق (Rovuma)ووما 

يك خاط ماوازي گيري ادامه دارد، سسس با پي (M' Sinje)سينيج 

سوي غرب رفته و تا رسايدن باه ي بهواقع در آن نقطه تالق

 يابد.ساحل درياچه نياسا ادامه مي

اي هخطي است كاه منشاأ آن در مارز درياچا در غرب، .2

عارض جناوبي  13    30شود و تا خط ماوازي پيشگفته يافت مي

ساوي درياچاه يابد، سسس با طاي سااحل شارقي بهادامه مي

يابد. مرز از اين نقطاه، جهات جنااوب شارقي را تداوم مي

گيرد در پيش  مي (Chiuta)سوي ساحل شرقي درياچه شي اووتا به

 يابد.امه ميو اد

آلمااان بعااد از پايااان جنااگ اول جهاااني از گااروه  .162

كشورهاي استعمارگر  حذف شد و انگلستان جانشاين آن شاد 

 كرد.عنوان نماينده در سرزمين تانگانيكا عمل ميكه به

 p. 66, n. 151. oPondaven, op.cit., n 6رش.  .651
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رسد شروع و تانگانيكا به ساحل درياچه مي

مه اين درياچه ادا بهايو تا خط مياني آ

تا نقطه  گرفتهدارد. سسس اين خط را پي

ازي جغرافيايي كه عالمت اش با خط موتالقي

 1920مه  5در يادداشت مورخ مندرج  17

يابد و مرز جنوبي ست ادامه ميروي آن ا

 104«.دهدتشكيل ميرا 

در مورد مرزي كه نياسالند بنابراين  

سبب  داده و ماالوي تغيير نام)كه به 

تغيير نام درياچه هم شد( را از 

كند خط مياني مورد موازمبيك جدا مي

هذا برخي استفاده قرار گرفته است. مع

جزاير واقع در درياچه مشكالتي را ايجاد 

توان از جزيره نمودند، كه از آن جمله مي

و جزاير ليكوما  (Chisamulo)چيسامولو 

(Likoma)  و الندو(Lundu) پاپيا ،(Papia)  و

واقع در نزديكي سواحل  (Ngkuyo) انگكويو

درياچه نام برد. مسئله حاكميت بر اين 

جزاير با موافقتنامه منعقده فيمابين 

ژوئن  5مه تا  31پرتغال و بريتانيا در 

ترتيب كه چيسامولو حل گرديد؛ بدين 1893

و ليكوما در منطقه نفوذ بريتانيا قرار 

                                                           

 Nations Unies, Recueil desرش. اول مااده اول، بناد ياك در  .165

Traités. Vol. 325, p. 320. 
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  105گرفتند.

ن توجه به بدو 1951تنامه موافق 

 جزاير از خط مياني استفاده كرده است.

مياني شدند، خط اگر اين جزاير لحاظ مي

ي بايست از ميان آنها و ساحل شرقمي

بسيار به حل درياچه عبور كند كه اين راه

ود. ضرر پرتغال و بعد موزامبيك ب

 بديع و بهشكلي سرانجام مشكل توانست به

 شرح زير حل گردد:نفع دو طرف به

دولت انگلستان از جمله حق دسترسي » 

خواهد قيد و شرط به اين جزاير را خط بي

حاكميت خود كرد. دولت بريتانيا همچنين 

 در مايل 2 عرض به آبيرا بر يك منطقه 

نمايد؛ جزاير اعمال مي اين از هريك اطراف

كه فاصله ميان ليكوما، ذلك آنجاييمع

ور طمايل كمتر است، آبها به 1خشكي از 

مساوري فيمابين دو دولت تقسيم 

 106«.شوندمي

چنين فيمابين قدرتهاي مرزي كه اين 

استعماري تعيين شده بود هنوز هم 

                                                           

فيمابين  1893ژوئن  5مه تا  31رش. به موافقتنامه  .163

بريتانيا و پرتغال در ماورد قلمروهااي نفاوذ در شامال 

 .(Zambèse)زامبز 

Great Britain Treaty Series, Vol. I (1892-1896), no 10, article 4. 

 رش. .165

Nations Unies, Recueil des Traités. Vol. 325, p. 320. 
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فيمابين دولتهاي جانشين يعني ماالوي و 

موزامبيك اعتبار دارد و در حال حاضر 

جزاير چيسالومو و ليكوما از آن ماالوي 

هستند. چنين وضعي در مورد مرز ميان 

وي و تانزانيا نيز حاكم است. اين ماال

در ساحل قرار گرفته و تانزانيا  مرز، كه

درياچه محروم نموده را از دسترسي به 

شدت مورد اعتراض اين كشور است. است، به

تانزانيا خواهان تعيين مرزي براساس خط 

باشد. تانزانيا مياني در درياچه مي

معتقد است كه براساس يك قاعده حقوق 

ها بايد با ل عرفي مرز در درياچهالملبين

استفاده از خط مياني تعيين شود و 

ترتيب تحديد حدودي را كه در حال بدين

حاضر وجود دارد خالف اين قاعده 

ماالوي به سهم خود، مرزهاي  107داند.مي

مندرج در معاهدات سابق تحديد حدود را 

كند و نظر تانزانيا را رد مطرح مي

دانيم اين اختالف مينمايد. تا آنجا كه مي

المللي ارجاع نشده هنوز به يك محكمه بين

 است.

 

 هاي امريكاي التينـ درياچه5ـ4

                                                           

 در وضعيت حقوق عرفي رش به همين مقاله. .165
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 ـ درياچه تي تي كاكا5ـ4ـ1

 8100كاكا با مساحت  تي درياچه تي 

كيلومتر مربع توسط شبه جزيره 

به دو قسمت  (Copacanana) كوپاكانابا،

 نابرابر تقسيم شده كه از طريق تنگه

 باشند؛مي متصل يكديگر به (Tiquina) يناتيك

 تي اخص از درياچه تي طورشمالي به بخش

را  بيشترين آبكاكا تشكيل شده كه 

دربردارد، و قسمت جنوبي از درياچه 

شده است )نقشه  تشكيل (Vinamarca)ويناماركا 

حدود تالش براي تحديد  اولين (.20 مارهش

 به در دوران دسترسي بوليوي 1825به سال 

آن موقع  در بوليوي گردد.مي زبا استقالل

 دهما كه كرد را ايپرو پيشنهاد معاهدهبه 

 و شهركه پرو بر  كرد.مي بينيآن پيش 2

و همچنين  كانابا جزيره كوپاشبه سرزمين

كاكا در شمال با كليه  تي بر درياچه تي

جزاير موجود در آن قسمت اعمال حاكميت 

 همين معاهدهبراساس هم، ليوي نمايد، بو

اركا با كليه جزايرش را درياچه و نيام

نمايد، كشتيراني و صيد در حفظ براي خود 

براي هر دو جمهوري هاي دو درياچه آب

                                                           

 . Le lac Titicaca ، درياچاه باين پارو و بولياوي قارار اين

 .دارد
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 مزبور معاهده 108و مشترك باشد.آزاد 

 نشد؛ پرو از تصويب آناالجرا ز الزمهرگ

د زيرا كه آن معاهده خودداري نمو

درياچه و به  دسترسيگونه حق هيچ

بيني نكرده براي پرو پيش ماركانيا

 109بود.

قرن تنش و اختالفات مرزي ميان يك پس  

ژوئن  2كشور، سرانجام پروتكلي در دو 

 110رسيد.به تصويب  (Lapaz)در الپاز  1925

براي  اين پروتكل يك كميسيون مختلط

كميسيون تعيين مرز ايجاد نمود. اين 

دسامبر  19صورتجلسه كارهاي خود را در 

نمود. اين ارائه كشور دو  به 1929

 15ن پروتكل الپاز در صورتجلسه در دومي

مورد تأييد طرفين قرار  1932فوريه 

عنوان بهوتكل خط مياني را گرفت. اين پر

روي كل درياچه )تي تي كاكا و حد در 

تعيين نمود. اين خط مياني  نياماركا(

نمايد. نزديك به حد را لحاظ ميجزاير 

ين خط از طريق روش دهنده انقاط تشكيل

                                                           

 رش. .165

NRG, 2e Série, Vol. 15, p. 770  در  1825دسامبر  18به معاهده  

 رش. .165

Ireland, Boundaries, possessions and Conflicts in South America (Cambridgs, Mass: Harvard 

university press, 1938), p. 97. 

110. Ibid., p. 108., NGR, 3e série, Vol. 23, p. 534. 
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 111اند.نجومي تعيين شده

 

 ريمـ درياچه )الگون( مي5ـ4ـ2

اين درياچه مرز كنوني فيمابين برزيل  

شماره  هدهد )نقشو اورگوئه را تشكيل مي

(. اسسانيا و پرتغال بر سر درياچه 21

ريم و منطقه آن در دوران استعمار مي

 اينامريكاي التين اختالفات زيادي داشتند. 

ايلدفونسو  دو كشور با انعقاد معاهده سان

(San Ildefonso)  شرح زير به 1777در اول اكتبر

 توافق كردند:

يراني و ورود )به درياچه( ... كشت 

پرتغال  كامل و انحصاري متعلق بهطور به

ال از ساحل خواهند بود و سرزمين پرتغ

ادامه  (Tohim)آبي توهيم جنوبي تا جريان 

شكل خط مستقيم در ز آنجا بهدارد و سسس ا

تا دريا تداوم  (Mangueira)گودال مانگرا طول 

ساحل گودال يابد: و در خشكي اين خط از مي

يم جهت اولين جريان آبي جنوبي را كه رمي

، و در گيردميريزد پي در آنجا به مصبش مي

                                                           

دومين بخش از مارز حدود  تحديدكننده پروتكل تصويب .111

 ( به زبان اسسانيولي در:)شبه جزيره كوپاكانابا

Tratados, convenciones Y Acuerdos vigentes entre el Peru Yotros Estados, Vol. I: Instruments 

Bilaterales (Lima: Ministerio de Relaciones exteriores del peru, 1936), p. 125. 

.  La Lac (Lagune) Mirim. 
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-St)گونزالس نزديكي بندر پرتغالي سن ا 

Gonzales) 112شود.مي ن متمايلسوي پاييبه 

بنابراين شاهد تعيين حد در ساحل  

باشيم كه ابتدا پرتغال به ضرر مي

ا و بعد برزيل به ضرر اروگوئه از اسساني

د در شوند. اين تحديد حدومند ميآن بهره

فيمابين منعقد  1851اكتبر  12معاهده 

 نيز برزيل و اروگوئه در ريودو ژانيرو

اين  2ماده ار گرفت؛ تأييد قر مورد

احترام به مرزها در زمان »معاهده اصل 

عنوان مبنا را به دسترسي به استقالل

براي حل مشكالت مرزي ميان دو كشور 

 113پذيرفته است.

ادامه دارد.  1909اين وضعيت تا سال  

برزيل، در اين زمان، براي رعايت حسن 

 San)همجواري از مصب رودخانه سان ميگوئل 

Miguel) وآرون تا مصب رودخانه ياگ(Yaguaron) 

ه واگذار نمود، اي به اروگوئرا با معاهده

ريم واقع فيمابين ساحل غربي بخش الگون مي

، 1909معاهده  3و مرز جديد كه، طبق ماده 

صورت طولي از آبهاي الگون عبور بايد به

                                                           

                                                                        CTS, Vol. 46 (1775-1778), p. 361رش.  .112

   

.  Le Principe de Uti Possidetis. 

       CTS, Vol. 106 (1851)  p. 350رش.  .115
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صورت خطي مرز را به 3كند. همين ماده 

كند كه آبراه قابل كشتيراني را توصيف مي

يرد، و به همين دليل، نه يك خط گميپي

اين  114باشد.مستقيم بلكه يك خط شكسته مي

خط جزاير متعلق به هريك از دولتهاي 

زند؛ اين خط جزير واقع ساحلي را دور مي

ترين بخش و دو جزير كوچك را از در شرقي

ترين آن برزيل كرده، سسس به سوي عميق

اين  رود.آبراه واقع در طرف اروگوئه مي

كه خط قابل از نادرترين مواردي است يكي 

القعر يا تالوگ( در يك كشتيراني )خط

المللي وجود دارد و مرز هم درياچه بين

 115گيرد.مي اين خط را پي

 

 ـ درياچه آسيايي: درياچه تي برياد5ـ5

برياد، در سرحد سوريه و تيدرياچه  

در طور كامل اسرائيل قرار گرفته و به

(. 22است )نقشه شماره  اسرائيل واقعخاك 

دو كشور با انعقاد كنوانسيون ترك 

در نزديكي  232مخاصمات عمومي در ساحل 

 1919ژوئيه  20در  (Mahanayim)ماهاناييم 

                                                           

        NRG, 3e série, Vol. 6, p. 858رش. . 115

                                             Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 42, p. 329رش.  .113

  

. Le Lac Tibériade. 
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كننده محل ترك خط تعيين با ترسيم يك

آن  يموافقت كردند كه هدف اصلمخاصمات 

ي آن اترسيم خطي است كه در ماور»

ابجا اي مسلح طرفين نبايد جنيروه

هذا اين كنوانسيون اعالم مع 116شوند.

به خط ترتيبات مربوط»دارد كه مي

كننده محل ترك مخاصمات فيمابين تعيين

نيروهاي مسلح سوريه و اسرائيل و منطقه 

گردد كه اي تفسير گونهبهغيرنظامي نبايد 

با ترتيبات نهايي مربوط به سرزمين هريك 

اطي از طرفين متعاهد اين كنوانسيون ارتب

 117«.دارد

يون سكه مقررات اين كنواناين»و  

منحصرا  براساس مالحظات نظامي و نه 

 118«.اندسياسي. تنظيم شده

اين خط تحديد حدود كه در ضميمه  

مشخص شده است، با شماره يك كنوانسيون 

 7كه براساس موافقتنامه المللي مرز بين

منعقده فيمابين فرانسه و  1923مارس 

ورد مرز ميان مديترانه و ر مبريتانيا د

ترسيم شده است تالقي  Hammé)-(Elمه ا له

                                                           

 .2، بند 1رش. ماده  .115

 .1، بند 5رش. ماده  .115

 ، بند ب.2رش. ماده  .115
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مرز خطي است به فاصله ده متري  119دارد.

ساحل شرقي درياچه تي برياد كه از دلتاي 

 ,Kh)رود اردن آغاز و تا پست خ الهاما 

AL- Hamma)  نقطهادامه دارد. مرز از آن ،

ترتيب شود. بديناز ساحل درياچه دور مي

اي درياچه در تحت حاكميت اسرائيل كل آبه

كه، آنجايي هم كه مرز ماند چونباقي مي

در ساحل درياچه امتداد دار، يك نوار ده 

 كند.متري آن را از آبها جدا مي

بديهي است كه اين وضعيت به ضرر  

كشور باشد، به همين دليل هم اين سوريه مي

فورا  پس از انعقاد كنوانسيون ترك 

ش كرد حضور خود را در آبهاي مخاصمه، و تال

سوريه، از  120مجاور درياچه تثبيت كند.

كند كه، لحاظ حقوقي، اين مطلب را مطرح مي

عنوان يك دولت بالفعل ساحلي درياچه به

)تي برياد( حق دسترسي به آبهاي مجاور را 

دارد )كه بايد براساس خط تقسيم آب و نه 

                                                           

                                    .Société des Nations, Recueil des Traités, Vol. 27, p. 365رش.  .115

، در فرماان مكتاوبي از رئايس 1951براي مثال در   .126

ساوريه « آبهااي سارزميني»ارتش سوريه، صحبت  از  ستاد 

متري ساحل ادامه دارد. باراي  250شده است كه تا فاصله 

مااورد ديگاار و همچنااين بااراي شااناخت تاريخچااه كاماال 

رخ  1919برخوردهااايي كااه ميااان دو  دولاات پااس از سااال 

 اند رش.داده

No Bar-yaakov, The Israel-Syiran Amistice: Problems of implementation, 1949-1966 (J  

erusalem: The Magness press 1967), pp. 214-242.                                            
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حد ساحلي تحديد حدود شوند( و خط تحديد 

تصويب شده است  1919ودي كه در سال حد

مسئله حاكميت و بنابراين مسئله مرز 

سياسي در درياچه را حل نكرده است. 

اسرائيل از سوي ديگر، با تكيه بر مقررات 

ن ترك مخاصمه معتقد است كه صريح كنوانسيو

خط تحديد حدود و اينكه طرفين آن تصويب 

توانند نيروهاي مسلح خود كنوانسيون نمي

 از حاكي نمايند جابجا خط اين وراي در را

حد حاكميت سرزمين مشخص شده  كه است آن

 است.

ادعاها و  از انعكاسي طرفين بعدي رويه 

طرف، سوريه تالش  نظرات طرفين است. از يك

كند تا حضور خود را در درياچه نشان مي

دهد، و از طرف ديگر، اسرائيل هرگونه تالش 

يه خود را براي انجام اعمالي كه همسا

حاكميت براي آن شود منجربه پيدايش نوعي 

گذارد. اسرائيل، در عمل، به عقيم مي

صيادان سوري اجازه صيد در آبهاي مجاور 

ل شمال ا شرقي درياچه را داده است، حسا

اي از مجوزهاي ويژه شرطي كه آناناما به

مقامات اسرائيلي دريافت دارند. سوريه 

به سهم خود مدعي است كه، با توجه به  نيز

رياچه، اين مجوزها تقسيم حاكميت در د
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ه، كميسيون مختلط ترك مخاصموسيله بايد به

براي كه ركن مسئول سازمان ملل متحد 

كنوانسيون ترك مخاصمه  نظارت بر اجراي

برخوردهايي كه از بعد  121است، صادر شوند.

ت اند ثاباز امضا اين كنوانسيون رخ داده

كنند كه طرفين همچنان بر مواضع خود مي

مانده پافشاري كرده و مسئله الينحل باقي

 است.

 

4 

حقوق عرفي در قلمرو تحديد حدود 

 هادرياچه

 

ـ رويه دولتها در قلمرو تحديد حدود 4ـ1

 هادرياچه

 :ـ خط مقسم4ـ1ـ1

رويه دولتها، كه در بخش سوم بررسي  

 اين مقاله مورد بررسي قرار گرفت،

دستيابي به دو نتيجه را براي ما ممكن 

 كند.مي

 I.  رويه تقريبا  متحدالشكلي در مورد

                                                           

 Ibid., p. 225رش.  .121
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روش حد  122لزوم تقسيم آبها وجود دارد.

اشتهاي قدرتهاي ساحلي، كه نشان از 

استعماري در افريقا دارد. متروك شده 

هذا، بايد خاطرنشان كنيم كه اگر است. مع

قا، متروك شدن اين روش، حداقل در افري

در آخرين سالهاي دوران استعمار اعالم 

اما در امريكاي التين، حد  123گرديد،

ريم تا بعد از ساحلي در درياچه مي

دسترسي دو دولت ساحلي به استقالل از 

همچنين بايد خاطرنشان  124ميان نرفت.

نمود كه دولتهاي افريقايي تازه استقالل 

يافته به صراحت مرزهاي قبلي را پذيرفته 

اي از سوي سازمان صويب قطعنامهو با ت

آن را اعالم  1951وحدت افريقا در 

 125نمودند.

 II .مورد لزوم  در شده بررسي يهرو اگر

آبها ميان دولتهاي ساحلي تقسيم 

اين رويه  سباشد، برعكمتحدالشكل مي

                                                           

جز در مورد درياچه ماالوي و درياچه تي برياد كه به .122

رغم اعتراض تانزانياا و ساوريه حاد سااحلي هنوز هم علي

 پابرجاست.

براي مثال رجوع شود به بخشاي از درياچاه مااالوي،  .125

 هاي آلبرت و ادوارد و درياچه كيوو.درياچه

 رش. همين مقاله. .125

           A. H. G/Res. 17 (I) du 21 Juillet 1964رش. سازمان وحدت افريقا .123

          



  هايمرز در درياچه...  123 

باشد. ما عمال  درخصوص روش تقسيم يكسان نمي

نشان داديم كه روشهاي تحديد حدود برحسب 

شان ها، شكل آنها، وضعيت جغرافيايياچهدري

و غيره متفاوتند. مرز گاهي با استفاده 

گيري از از خطوط مستقيم و زماني با بهره

حدود نجومي و حتي، برخي اوقات با كاربرد 

درياچه، به فرض وجود آن،  (Thalweg) القعرخط

شود. باالخره مواردي مشاهده تعيين مي

استفاده از روش  شوند كه تحديد حدود بامي

خط مياني انجام شده است. اما اين موارد 

كم هستند و، همانطور كه گفتيم، روشهاي 

اند. ديگري هم مورد استفاده قرار گرفته

از توان شاهد استفاده ندرت ميعالوه، بهبه

رز در يك كل مخط مياني براي ترسيم 

كه اضافه كنيم در مواردي 126درياچه بود.

اين  ني استفاده شده است،كه از خط مياهم 

خط مياني خط اغلب، به داليل عملي، يك 

د. باالخره باشدار ميساده يعني خطي زاويه

كنيم كه خطوط به اين مطلب هم اشاره 

جانبي كه خط مياني را به سواحل درياچه 

با استفاده از روش منصف، از كنند ميمتصل 

اي كه مرز زميني به ساحل متصل نقطه

                                                           

هاي امريكاي هاي لمان و تانگانيكا و درياچهدرياچه .125

راساس روشهاي متفاوت در قسمتهاي مختلاف مارز ي شمالي ب

 اند.خود تحديد حدود شده
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طوط شوند. اين خطوط يا خسيم نميشود، ترمي

خطوطي عادي مرسوم بر ساحل هستند يا 

باشند كه با استفاده از معيارهاي ديگر مي

 اند.ترسيم شده

وجود حال بايد به مشكالت ناشي از  

ها توجه جزاير براي تحديد حدود درياچه

 شود.

 

 هاي )مرزي(ـ وجود جزاير در درياچه4ـ1ـ2

 I. از جزاير: آنچه  بر مسئله حاكميت

ه عدم تعيين آيد اين است كبررسي ما برمي

از جزاير گاهي بر برخي دقيق حاكميت 

ها ايجاد براي تحديد حدود درياچهمشكالتي 

، دبليوبگس تكه اسزماني 127كرده است.

(S.W. Boggs)  كرد را مطرح ميتئوري خط مياني

مسئله جزاير تواند معتقد بود كه مي

  128زير حل كند.شكل اي را بهدرياچه

تحديد در اولين مرحله از عمليات  

 ي كه حاكميتحدود، بايد از وجود جزاير

نشده يا مورد  مشخص آنها بر دقيق طوربه

ر نمود. فقط بايد نظاعتراض است صرف

را براي تعيين نقاطي كه  سواحل درياچه

                                                           

هاي بزرگ امريكا ياك نموناه آن مورد جزاير درياچه .125

 است.

   Boggs, op.cit., pp. 183-184رش.  .125
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خط مياني بايد ميان آنها ترسيم شود 

دست وشي بهلحاظ نمود خطي كه با چنين ر

به دو  را جزاير برخي مكن استآيد ممي

كند و با برخي ديگر برخورد نكند.  نيم

كند از برخورد نمي اين خط اي كه باجزيره

آن دولتي است كه اين جزيره در سمت ساحل 

كه به دو نيم هم اي آن قرار دارد. جزيره

 شودق به دولتي ميتقسيم شده است، متعل

سمت ساحل آن در  جزيرهكه قسمت بيشتر 

  129گيرد.مي قرار

در دومين مرحله از عمليات تحديد   

شود، حدود، يك خط مياني ديگري ترسيم مي

در اين حالت نقاطي كه اين خط بايد ميان 

آنها ترسيم شود نه فقط در سواحل اصلي 

درياچه، بلكه همچنين در خود جزاير هم 

تريب مشكل تعلق اين شوند؛ بدينانتخاب مي

شود. اير به دولتهاي ساحلي حل ميجز

جه كاربرد چنين روشي، كه با خط نتي

سوم در اولين مرحله متفاوت است، حد مر

 نمايد.قطعي درياچه را مشخص مي

تئوري بگس انعكاس چنداني نداشت. نه  

آل او و نه روش خط مياني هندسي ايده

ارائه شده براي تعيين حاكميت بر جزاير 

                                                           

      Ibidرش.  .125
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مياني، مورد استفاده  واقع در نزديكي خط

قرار نگرفتند. وانگهي، اين تئوري 

اي كه خط حاكميت دولتها را بر جزيره

برابر تقسيم  مياني آن را به دو قسمت

نمايد. ما با بررسي رويه كند مشخص نميمي

قراردادي، ديديم كه دولتها در عمل 

دهند كه مسئله حاكميت در جزاير ترجيح مي

حديد حدود اي را قبل از تدرياچه

 130ها حل كنند.درياچه

 II.  مسئله موقعيت جغرافيايي جزاير

خط تحديد حدود:  اي نسبت بهدرياچه

بر  حاكميتمسئله  دولتها، پس از حل

ها، مجبورند در جزاير واقع در درياچه

مورد يك روش تحديد حدود توافق نمايند. 

فرض كنيم كه، براي مثال، آنها روش خط 

مياني ساده، متشكل از روش خط  يامياني 

خطوط مستقيمي كه مجموعه آنها اثر اصالحي 

بر تقسيم آبها دارند، را انتخاب كنند. 

در اين حالت ممكن است جزاير واقع در 

كه خط درياچه مشكالتي ايجاد كنند؛ چون

تواند فرضي، به محض اينكه ترسيم شود، مي

اين جزاير را به دو نيم كند، در اين 

                                                           

براي نمونه رش به. معاهدات تحديد حدود مربوط باه  .156

ي چااد، ويكتورياا، كياوو و هادرياچه پرساسا و درياچاه

 موييرو.
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حب جزاير، بخشي از سرزمين وضعيت دولت صا

دهد. اما بررسي تحديد خود را از دست مي

حدودهاي قراردادهاي به ما آموخت كه، به 

دولتها  131استثناي وضعيت درياچه چاد،

هميشه از قبول خطي كه جزاير را به دو 

اند. از بارزترين نيم كند اجتناب كرده

هاي انحراف خط تحديد حدود براي نمونه

ر، مرزهاي واقع در دور زدن جزاي

  132باشند.هاي ويكتوريا و كيوو ميدرياچه

شود كه يك تر ميمسئله زماني پيچيده 

در « الف»يا چندين جزيره متعلق به دولت 

واقع شوند. در « ب»نزديكي ساحل دولت 

توجه به اين حالت روش خط مياني با 

شود كه به مقدار جزاير منجربه خطي مي

ود منحرف شده، و زيادي از مسير اصلي خ

« ب»با عبور از ميان جزاير و ساحل دولت 

كند )نقشه شماره اين دولت را متضرر مي

هاالوي  (. چنين زياني در درياچه23

شد كه با انعقاد كنوانسيوني مشاهده مي

و  پرتغال فيمابين 1951نوامبر  18در 

اين  مورد تحديد حدود بريتانيا در

متعاهد با طرفين  133گرديد. درياچه جبران

                                                           

 رش. همين مقاله. .151

 رش. همين مقاله. .152

 رش. همين مقاله. .155
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ترسيم خط مياني بدون توجه به جزاير 

بريتانيايي واقع در نزديكي ساحل 

توافق كردند، مشروط بر اينكه  134پرتغال

يك از اين جزاير داراي يك منطقه آبي  هر

عالوه، به به عرض دو مايل دريايي باشند.

بريتانيا حق دسترسي بيشتري را به دو 

و جزيره ترتيب، ددست آورد. بدينجزيره به

بريتانيايي در بخش پرتغالي درياچه قرار 

 135گرفته است.

گيري مالحظات پيشين امكان اين نتيجه  

دهد كه دولتهاي ساحلي كه با مشكل را مي

اي مواجهند و اين حدود درياچه تحديد

شده تحديد حدود با وجود جزاير پيچيده 

است هميشه، به استثناي يك مورد، از 

كنند به دو نيم  خطوطي كه جزاير را

 اند. دولتها هميشه تالشهاجتناب كرد

خطوط اند كه با تغيير مسير اين كرده

                                                           

 .(Likoma)و ليكوما  (Chisamulo)چيسا مولو  .155

.  متر است. 1852هر مايل دريايي حدود 

حل مشابه در قلمرو حقاوق درياهاا در ماورد يك راه .153

تانياا تعلاق دارد و در جزاير آنگلونرماند )كه باه بري

اناد كاه نزدياك ساواحل طرفي از خط ميااني قارار گرفته

باشد( در هنگام تحديد حدود فالت قاره فيمابين فرانسه مي

دو دولت )فرانسه و انگلستان( اتخاذ شده اسات. رش. ريي 

در ژنو  1977ژوئن  30ا بريتانيا در  ديوان داوري فرانسه

 La Documentationايان ريي در در مورد تحديد حدود فالت قاره. 

Française  .به چاپ رسيده است 



  هايمرز در درياچه...  151 

)خطوط تحديد حدود(، آنها جزاير را دور 

كه در طرف در مورد جزايري  136بزنند.

گيرند )منظور قرار ميديگر خط مياني 

كه متعلق به يك دولت ساحلي جزايري است 

 ساحلي دولت بوده و در نزديكي سواحل

 مورد يك فقط گيرند(،مي قرار ديگر

هاالوي( وجود داشته است كه  )درياچه

. در ساير باشدمتعلق به دولت ديگري مي

شكلي منحرف شده موارد خط تحديد حدود به

است كه جزيره متعلق به يك دولت در سمت 

 گيرد. همان دولت قرار مي

 

  ـ اعتقاد به الزامي بودن4ـ2

 دهنده عرف(ل)دومين عنصر تشكي

ما عملكرد قراردادي دولتها را، كه  

تنها رويه موجود در قلمرو تحديد حدود 

اي است مطالعه كرديم و مشاهده درياچه

آن  ن ازنموديم كه تنها اصل كلي بتوا

آبهاي  كرد اصل نوعي تقسيم استخراج

اي فيمابين دولتهاي ساحلي است. در درياچه

به وجود  عوض، ما مجبور شديم فكر مربوط

يك رويه مستمر و متحدالشكل در مورد روش 

                                                           

      Les frontières des Lacs Moëro, Huron, Supérieur, etcرش.   .155

. Opinio Juris sive necessitatis. 
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خصوص اين فكر تقسيم را كنار بگذاريم و به

را كه اين تقسيم بايد براساس اصل خط 

مياني يا خط منصف انجام شود. تنها 

ماند اي كه براي بررسي ما باقي ميمسئله

اين است كه آيا اين رويه تقريبا  يكسان 

ست كه يك قاعده معناي آن اتقسيم آبها به

عرفي از پيش موجود دولتهاي ساحلي را 

انعقاد معاهداتي در مورد تقسيم مكلف به

آبها كرده است يا اينكه اين رويه، كه 

ابتدا در معاهدات تحديد حدود وجود 

داشته، رفته رفته با يك اعتقاد به 

همراه  (Opinio Juris Sive necessitatis)الزامي بودن 

دو عنصر الزم براي تشكيل شده و در نتيجه 

اند كه كرده يك قاعده عرفي را ايجاد

دولتها را مكلف به برقراري يك حد آبي 

 كند؟مي

 

ـ آيا رويه قراردادي دليلي بر وجود 4ـ2ـ1

 باشد؟يك عرف از پيش موجود مي

 معاهدات منعقدكنندهدولتهاي اگر  

كه گونه اي، هماندرياچه حدود تحديد

قضيه دادگستري در  الملليديوان بين

تحديد حدود فالت قاره درياي شمال 
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اند زيرا از كردهشكل عمل بدين» 137گويدمي

را مكلف به اجراي يك  لحاظ حقوقي خود

پس اين « دانستندعرفي ميقاعده حقوق 

يزي جز اجراي يك معاهدات در واقع چ

عرفي از پيش موجود نيستند. قاعده 

وضعي در  كنيم كه چنينما فكر نميهذا، مع

ي مورد معاهداتي كه در فوق مورد بررس

مورد گرفتند صادق باشد. اگر در  قرار

هاي بزرگ اچهها )از جمله دريبرخي درياچه

هاي اروپايي درياچهشمال امريكا ا برخي 

هاي بزرگ خصوص سوييسي و معدودي درياچهبه

هاي اروپايي ا برخي درياچهامريكا 

هاي ياچهخصوص سوييسي و معدودي دربه

معاهدات  افريقايي( فكر تقسيم آبها به

برعكس، آب ديگر  گردد،مرزي قديمي باز مي

ها موضوع اختالفات شديدي فيمابين درياچه

دولتهاي ساحلي بوده است كه هريك از 

 خود آن از را آبها لخواستند كآنها مي

هاي اكثريت درياچه استجمله  آن )از كنند

هاي لكان، درياچههاي با، درياچهافريقايي

هاي بزرگ ي درياچهالتين و حتامريكاي 

كليه آنها در ابتدا  كه امريكاي شمالي

                                                           

 رش. .155

Affaire du plateau continental de La mer du Nord (République fédérale d'Allemagne c/Danmark 

et Pays-Bas), arrêt du 20 Févrrier 1969, CIJ, Recueil 1969, pp. 44-45, par. 78. 
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سرانجام  138مورد ادعاي بريتانيا بودند(.

كمك گاهي به اكرات مفصل و بعد ازمذ

الت سرزميني ظرافتهاي ديسلماتيك و مباد

ها است كه آب درياچهخصوص در افريقا( )به

ي تقسيم شد؛ در ي ساحلفيمابين دولتها

ضرورتهاي سياسي و اقتصادي واقع بيشتر 

باعث شدند كه دولتهاي ساحلي آب 

 ها را فيمابين خود تقسيم كنند.درياچه

 

ـ آيا رويه قراردادي تأثيري در 4ـ2ـ2

 گيري يك قاعده عرفي داشته است؟شكل

كه يك ما، درعوض، براين باوريم  

ي ردادميزاني كه رويه قراقاعده عرفي به 

كه دولتها چونگيرد، شود شكل ميتكرار مي

را همچون الگو معاهدات از پيش موجود 

نظريه سوابقي به نفع عنوان انتخاب و به

مكن كنند. البته متقسيم آبها اجرا مي

باشد و رد مسئله وااست اشكالي به اين 

ه مربوط به تعيين حد آن اينكه اگرچه روي

اما  ستمتحدالشكل امستمر و آبي يك رويه 

آن، « »بودناعتقاد به الزامي »دليلي بر 

ي ضروري براي تشكيل معنوعنوان عنصر به

توان اضافه كرد ندارد. مييك عرف، وجود 

                                                           

   p. 61 oPondaven, op.cit., n .6رش. .551
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 يدادگستر دائميكه رويه ديوان 

ي دادگستري المللبين ديوان و الملليبين

اين دو ركن در مورد  گيريحاكي از سخت

اين ما براي رد  139است. عرف عنصر معنوي

 Charles de)داليل همراه با شارل دو ويشر 

Visscher) گوييم كه:مي 

عملكرد قضايي در جهت نشان دادن » 

اين امر است كه گاهي در مورد اثبات 

شود. آنچه وجود عنصر معنوي عرف اغراق مي

اين است كه عملكرد  كه واقعيت دارد

قضايي صراحتا  به عنصر معنوي اشاره 

ورد وجود عنصر مادي كند مگر در منمي

د وجود داشته باشد. برعكس، زماني تردي

مورد وجود عنصر مادي در ميان  در كه شكي

نيست، ديوان وجود عنصر معنوي را از آن 

گيرد، يك رويه منسجم به لحاظ نتيجه مي

استمرار اجرايش در زمان به يك قاعده 

 140«.شودحقوقي تبديل مي

هاي هرسد كه در مورد درياچنظر ميبه 

قدري به تعيين حد آبي بهمرزي رويه مربوط

                                                           

 رش. .155

Affaire de Lotus (France C/Turquie), arrê t du 8 septembre 1927, CPJI, série A/B no 22, p. 28, et 

Affaire du Plateau continental de la mer du Nord, op.cit., p. 44, par 77. 

 رش. .156

Ch. de Visscher, Théories et réalités en droit international Public, 4e é d, (Paris: Ed A. Pedone, 

1970), p. 172. 
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روشن، متحدالشكل و مستمر است كه بررسي 

دقيق در مورد وجود عنصر معنوي را 

 141نمايد.بيهوده مي

 

 ـ دكترين4ـ5

كه  كساني كليه نظراتما از ميان نقطه 

هاي كار در مورد تحديد حدود درياچه

كنيم و فقط به بيان اند اجتناب ميكرده

نماييم. برخي از مهمترين آنها اكتفا مي

كلي،  طورگويد: بهكه اي دواتل مي همانطور

نظر قاطعي كه اكثر حقوقدانان دائر بر 

تقسيم آب درياچه ميان دو يا چند دولت 

آور است. تقريرات پ. اند شگفتارائه نموده

 144پ. گوگنهايم 143جي ا بلونچلي، 142فوشي،

باشند. هم در همين جهت مي 145و ش. روسو

                                                           

 رش. .151

 E. de Vattel, Le droit des gens ou Principes de la loi naturelle (1754)  (Washington, D.C: 

Dotation Carnegie pour la paix internationale, 1916), Vol. 1, p. 239. 

 رش. .152

 P. Fauchille, Traité de droit international Public, 8e éd (Paris): A Rousseau and Cie, 1925), 2e 

partie, T.I. no 519, p. 409. 

 رش. .155

G. Bluntschli, Le droit international codifié (Paris, Guillaumin, 1895) article 316, p. 182. 

 رش. .155

Guggenheim, Traité de droit international public, 1e éd, (Genéve, Georg, 1953), T. I. p. 384. 

 رش. .153

Ch. Rousseau "La condition internationale de la France" Cours de doctorat, paris, 1967-1968, p. 

182 (Polycopié). 
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ذلك يادآوري اين امر مناسب است كه مع

ترين اين نويسندگان )واتل، بلونچي( قديمي

در زماني مطالب خود را به رشته تحرير 

درآورده بودند كه تعداد اندكي از 

ها تحديد حدود شده بودند و ساير درياچه

طور خاص مسئله تحديد نويسندگان فوق هم به

ه دولتها در و باالخص رويها حدود درياچه

طور دقيق مورد مطالعه و اين مورد را به

 اند.بررسي قرار نداده

آقاي پ. در عوض چنين وضعي در مورد  

كه اخيرا  كتابي تحت عنوان  146پونداون

نوشته است، صدق « هاي ا مرزيدرياچه»

جستجوي ايجاد كند. اين نويسنده در نمي

ها و حدود رودخانهميان تحديد مشابهتي 

تالش خصوص للي است؛ بهالمهاي بينهدرياچ

هاي مجاور و تفكيك ميان رودخانهكند كه مي

ها نيز تسري مورد درياچهي را به پي در پ

ي هايهاي مجاور به رودخانهدهد. رودخانه

با ساحل شوند كه ميان دو دولت اطالق مي

ر اين حالت باشند. دمقابل يكديگر واقع مي

خانه يا، اگر رودوسيله خط مياني حد به

اني باشد، توسط اين رودخانه قابل كشتير

 هاي پيشود. رودخانهميالقعرش، تعيين خط

                                                           

  Pondaven, op.cit., n. 6, pp. 75-76, 107-108رش.  .155
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كه از سرزمين  اي آبي هستندپي جريانه در

كنند. در اين حالت حد دولت عبور ميچندين 

وسيله خط مستقيمي كه دو نقطه از مرز به

زميني در ساحل رودخانه را به يكديگر 

 21شود )نقشه شماره ين ميكند تعيمتصل مي

 147ديده شود(.

داند را مجاور مي هايدرياچهپونداون  

 كه:

دارند ها شباهت بيشتر به رودخانه» 

 ازي بودنلحاظ مو تا به درياها؛ و آن به

روي  طولشان در كه بيشترين است سواحلشان

گيرد كه حد مرز دولتهاي ساحلي قرار مي

 148دهد.اصلي آن را تشكيل مي

هايي ر چنين درياچهكه د است و معتقدا 

شود، و خط مياني خلط ميمرز هميشه با 

ساحلي وجود كه بيش از دو دولت زماني

 اآنه ميان داشته باشند، آبها به تناسب

توجه به هم با تناسب  اين شود،مي تقسيم

لي تعيين طول ساحل متعلق به هر دولت ساح

محسوب « پي در پي»هاي شود. درياچهمي

                                                           

 رش. .155

P. Sevette "Aspects Juridiques de l'aménagement hydroélectrique des fleuves et des Lacs 

d'intérêt commun" Nations Unies, Commission économique pour l'Europe, Comité de l'énegie 

électrique, Doc. E/ECE/136, E/ECE/EP/98/Rev. 1, p. 14 (1952). 

 Pondaven, op.cit., n. 6, p. 108رش.  .155
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هاي شكلشان با شكل درياچه» هشوند كيم

 از مجاور يكي است اما مرز در آنها

 تعيين عرض جهت در ديگر دولت به دولتي

 گيرد كه درنتيجه مي پونداون 149شود.مي

طور بسيار ساده بخشي از بهاين حالت حد 

مستقيم  عبارت از خط شكي است و آنمرز خ

كي در مرز خشكه دو نقطه  اي استساده

متصل ل درياچه را به يكديگر سواح

 150كند.مي

شكل پونداون نظريه خود را بر  

كند. اما ها استوار ميجغرافيايي درياچه

به اي ين شكل )جغرافيايي( از درياچها

 درياچه ديگر آن قدر متغير است كه

 آن بااين  در ها رادرياچه كليه توانينم

 كه اضح استمثال، و براي داد. جاي گروه

 توانندمي لمان وتانگانيكا  هايدرياچه

 هايدرياچه» خود ساحلي ايدولته بهنسبت

كه  بديهي است لحاظ شوند. همچنين «مجاور

در تواند بخش شرقي درياچه لوگانو مي

 قرار گيرد،« پي در هاي پيدرياچه»گروه 

، در لبراي مثااما آيا اين چنين وضعي، 

ويكتوريا، تي تي كاكا، هاي مورد درياچه

                                                           

 Ibid, p. 75رش.  .155

 Ibid, p. 76رش.  .136
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هورون، دبوآ و غيره هم وجود اسكوتاري، 

كل آنها بيشتر گرد بوده و دارد؟ ش

ريزد. ميبندي را بهم طبقههرگونه 

پونداون، در ادامه مطالب خود استدالل 

« هاي مجاوردرياچه»كه حد در كند مي

در  شودط مياني ترسيم ميوسيله خبه

مرز « پي در هاي پيدرياچه»در كه حالي

كه  ترتيب به اين كي است؛دامه مرز خشا

 كه محل ي استمرز )در درياچه( خط مستقيم

كي با سواحل خشتالقي دو نقطه مرزي 

كند. اما، متصل ميدرياچه را به يكديگر 

مطلب صحيح است كه حد در اگرچه اين 

آب اغلب خط « كشيده»شكل بههاي ياچهدر

ي دقيق خط مياناست، اما هميشه به شكل 

اثبات نظريه ون براي هندسي نيست. پوندا

مورد  «ويدر هاي پي درياچه»خود در مورد 

اما حد  151كند.را مطرح ميدرياچه ماژور 

 ايساده مستقيم ماژور يك خطدرياچه در 

در  خشكي مرز نقطه دو تالقي محل كه نيست

كند؛ ا به يكديگر متصل ميسواحل درياچه ر

 بخش مركزي حد درياچه ماژور يكبرعكس، 

جانبي كه توسط دو خط باشد يخط مياني م

ز خشكي در سواحل به محل تالقي دو نقطه مر

                                                           

 و همچنين همين مقاله.  Ibidرش.  .131
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است؛ اين دو خط جانبي درياچه متصل شده 

اند. هم براساس روش منصف ترسيم نشده

كند كه مالحظات ثابت ميما اين نظر به

در مورد اي فاده از حقوق رودخانهاست

 در پي»و « مجاور»جريانهاي آبي تفكيك 

اي تا چه درياچهآن به حقوق  و تسري« پي

ك است. شكل جغرافيايي حد خطرنا

كه ها، درياچهاز شكل  هارودخانه

توانند اشكال مختلفي داشته باشند، مي

است. ما معتقديم تر دهتر و با قاعمنظم

 يا ژگي جغرافياييكه هر درياچه وي

و اين  دارد، را خود ژئومورفولوژيكي

اون در مورد كه پيشنهاد پوندشود ميباعث 

ها و عموميت دادن آن بندي درياچهتقسيم

 وجه قابل توجيه نباشد.هيچ به

 

 ـ نتايج4ـ4

كه بتوانيم در پايان اين  ما معتقديم 

گيري ر، اين چنين نتيجهبخش از مقاله حاض

حد آبي، و نه تقسيم آبها و كه اصل كنيم 

 و است شده فياصل حد ساحلي، قاعده عر

معاهده  انعقاد قصد كه ليساح دولتهاي براي

المللي را بين درياچه يك تحديد حدود

االجرا است. اين قاعده به الزمدارند 
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را  (Jus Cogens)وجه ويژگي يك قاعده آمره هيچ

توانند نفع طبيعتا  ميندارد، و دولتهاي ذي

وسيله يك قاعده قراردادي مرعي آن را به

ندارند، و براي مثال، حد ساحلي را 

نمايند قاعده تقسيم آبها فقط در  ابانتخ

كه  مواردي اعتبار دارد كه دولتهايي

وسيله قرارداد تحديد حدود هند بهخوامي

كنند در مورد روش تحديد حدود توافق 

تقسيم ترتيب قاعده داشته باشند. بدينن

ه وسيله دادگااي است كه بهقاعده

اختالف المللي مسئول رسيدگي به يك بين

 شود.اي اجرا ميدرياچه تحديد حدود

براي درياچه كه  رسد حد ساحلينظر ميبه 

قراردادي  لحاظ شده است نوعي تخلفي ماالو

باشد. لذا آبها )عرفي( تقسيم از قاعده 

ست كه با استناد پذير نيوجه امكانهيچبه

كمتر از آن آبها( و حتي به قاعده )تقسيم 

خط مياني، بتوان از با توسل به قاعده 

كه از بخشي از آبهاي درياچه  االوي خواستم

نظر نمايد. بنابراين انزانيا صرفنفع ت به

قدرتهاي  قراردادي كه توسطتحديد حدود 

يك يد در بااست استعماري انجام شده 

 مرزهاي «قبول» هماناكه  تركلي چارچوب

دولتهاي جديداالستقالل سوي  استعماري از
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 گونهمانه اما، گيرد. قرار بررسيمورد است 

 ييافريقا دولتهاي كرديم، مالحظه كه

االصول مرزهاي قديمي استعماري را علي

 كه تحديدمعناست اين بدان  152اند.پذيرفته

 منصفانه چندان يماالو درياچه فعلي حدود

همجواري و روابط دوستانه  حسن حفظ و نيست

كند كه با ميان دو دولت ساحلي ايجاب مي

ماالوي و تانزانيا اي ميان انعقاد معاهده

مرز از حد ساحلي به خط تقسيم آبها تغيير 

 نمايد.

                                                           

 رجوع شود به همين مقاله. .132
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5 

هايي كه با معاهده تحديد حدود درياچه

 اندنشده

 

 ـ درياي خزر 5ـ1

كيلومتر مربع  371000با درياي خزر  

تا به حال موضوع چندمعاهده منعقده 

فيمابين ايران و روسيه و سسس ايران و 

قرار گرفته  اتحاد جماهير شوروي سابق

طور كامل تحديد حدود است بدون آنكه به

شود. معاهده گلستان منعقده فيمابين 

اكتبر  12ايران و روسيه )تزاري( در 

 داردخود اشعار مي 5در ماده  1813

گذشته، از هاي تجاري روسي، مانند كشتي»

حق دريانوردي در كليه آبها و سواحل 

د باشند در موردرياي خزر برخوردار مي

ون قبل از جنگ، و هاي جنگي، همچكشتي

صلح و در كليه زمانها، همچنين در زمان 

هاي روسي حق دريانوردي در فقط كشتي

و اين حق انحصاري  خزر را دارنددرياي 

 كشتي جنگي به استثناي است و هيچ

هاي جنگي روسي حق دريانوردي در كشتي

 153درياي خزر را ندارند.

                                                           

 G.F. de Martens, Nouveau Recueil de Traité, Vol.  4, p. 89رش.   .135
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عاهده صلح م 8اين مقررات در ماده  

، كه 1828فوريه  22تركمانچاي مورخ 

جانشين معاهده گلستان گرديد، گنجانده 

 154شد.

 1917د از وقوع انقالب اكتبر تنها بع 

 كه جمهوري سوسياليستي فدراتيواست 

خزر كشتيراني در درياي  برابري حق رويشو

رسميت شناخت. )ايران( به را براي پارس

ايران و مودت منعقده فيمابين معاهده 

دارد: اشعار مي 1921فوريه  25در شوروي 

وي طرفين معظمتين متعاهدين از حق مسا»

خزر در در دريانوردي آزاد و در درياي 

تحت پرچم خود از تاريخ امضاي معاهده 

 155«.شوندمند ميحاضره بهره

گونه هيچ 1921از آنجا كه معاهده  

و جنگي هاي تجاري تفكيكي فيمابين كشتي

كشتيراني شامل شود پس حق آزادي يمقائل ن

 شود.هاي جنگي ايرن هم ميكشتي

عنوان بحرپيمايي  تحت ديگري هده]معا 

و فيمابين ايران  1910بازرگاني در و 

و  اتحاد جماهير شوروي منعقد شده است

هريك از اين معاهده  12ماده  1طبق بند 

                                                           

 Ibid, Vol. 7, p. 564رش.  .135

 Société des Nations, Recueil des Traités Vol. 9, p. 400 (article 11 du Traité)رش.  .133
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مايلي  10دولتهاي ساحلي داراي يك منطقه 

باشند. اين معاهده مييري گانحصاري ماهي

صراحت مشخص هاي ديگر را بهت بخشوضعي

 نكرده است[.

حال مسلم است اينكه تا بهآنچه  

در جهت تقسيم درياي خزر به اي معاهده

حاكميت دولتهاي ساحلي منعقد تحت مناطق 

)و  1921و آنچه از معاهده  156نشده است

آيد ( برمي1910همچنين معاهده 

مشترك از اين درياچه توسط برداري بهره

 دولتهاي ساحلي است.

 

 135ـ درياچه كنستانس5ـ2

ـ وضعيت فعلي اختالفات دولتهاي 5ـ2ـ1

 ساحلي درياچه كنستانس

كه توسط رودخانه  كنستانس درياچه 

                                                           

.  اشااره  1910با توجه به اينكه نويسنده باه معاهاده

 ت.نكرده است اين قسمت توسط مترجم اضافه شده اس

 رش. .135

Ch. Rousseau, Droit International Public,  3e éd Paris, Dalloz, 1976), p. 161. 

.  بايد توجه داشت كه پاس از فروپاشاي اتحااد جمااهير

شوروي و پيدايش دولتهاي ساحلي جديد همچون آذربايجاان، 

قزاقستان و تركمنستان بحث تعيين نظام حقوقي درياي خزر 

 حث حقوقي روز تبديل شده است.به يكي از مبا

 براي بررسي دقيق نظام حقوقي درياچه كنستانس رش. .135

Grafaschelling et Schenk Ralph Zacklin, Lucius Caffisch "Le ré gime Juridique des fleuvres et 

des Lacs internationaux, Martinus, 1981, p. 97-127. 
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گرفتن از كوه آلپ تغذيه  راين با سرچشمه

مابين اتريش، آلمان و سوييس شود فيمي

كيلومتر  539 قرار دارد. اين درياچه با

 مربع از سه بخش تشكيل شده است؛

 I.  اوبرلينژرزي(Uberlingersee) اين بخش :

بازوي درياچه بوده كه كامال  محاط در خاك 

آلمان است و به اين لحاظ تحت حاكميت 

 باشد.اين كشور مي

 II.  درياچه انفرييور(Inférieur):  اين

بخش از درياچه مابين سرزمين سوئيس و 

ن قرار گرفته است و از طريق انعقاد آلما

كنوانسيوني با استفاده از روش خط مياني 

فيمابين آن دو كشور تقسيم شده است. 

باز  1551تحديد حدود اين بخش به سال 

كه كانتونهاي حاكم گردد، يعني زمانيمي

 (Eveque)و اوك (Turgovie)در سوئيس در تورگوي 

چپ  قسمت»كنستانس توافق كرده بودند كه 

تواند درياچه انفرييور از لحاظ حقوقي مي

 158«.باشد (Confédérés) هاكنفدره متعلق به

در كنوانسيون منعقده  حدود تحديد اين

سوئيس گراند ا دوشه دوباد  فيمابين

(Grand- Duché de Bade)  1851اكتبر  20 ا 31در 

                                                           

 رش.  .135

G. Rivo "L'exercice des droits de souveraineté sur le Lac de Constance" Annuaire Suisse de droit 

international 24 (1967): 18. 
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  159مورد تأييد و تدقيق قرار گرفت.

III ه درياچييور: درياچه سوپر ـ

بخش درياچه است كه سوپرييور بزرگترين 

آلمان و اتريش قرار داد.  سوئيس فيمابين

جز قسمت قيفي شكل كنستانس بخش بهدر اين 

كه مقابل شهر كنستانس قرار دارد، 

وجود  قراردادي گونه تحديد حدودهيچ

مابين كنوانسيون منعقده في ندارد. با

 28دو باد در ا دوشه  گراند سوئيس و

تنظيم مرز در در مورد  1828 آوريل

 توافقواقع  ولت درنزديكي كنستانس، دو د

كنستانس را با  قيفي شكلكه قسمت  كردند

 160استفاده از روش خط مياني تقسيم كنند.

اين تحديد حدود در كنوانسيون منعقده في 

 21مابين سوئيس و رايش آلمان در 

مرز ميان  جاييدرخصوص جابه 1938سستامبر 

كنستانس رگوي و منطقه شهر كانتون تو

 161مورد تأييد و تدقيق قرار گرفت.

 

مورد  ـ موضع دولتهاي ساحلي در5ـ2ـ2

مسئله حاكميت سرزميني بر درياچه 

 :سوپرييور

                                                           

 R.S. Vol. 11, p. 44رش.  .135

 Ibid, p. 47رش.  .156

 Ibid, p. 53رش.  .151
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در اين مورد از ديرباز و  سوئيس 

رده است كه حاكميت اعالم كطور دائم به

آن كشور تا وسط درياچه  سرزميني

يس اميدوار سوئ 162دارد. ادامهسوپرييور 

از درياچه كنستانس ين بخش است كه ا

 كاربه روش قراردادي يا براساسطور به

 قيفيانفرييور و قسمت رفته در درياچه 

يا طبق روش خط مياني تحديد  كنستانس شكل

  163شود.حدود 

آلمان، با اتخاذ موضعي نرمتر   

به سوئيس، متمايل به استفاده از نسبت

آلمان، بعد از كه چون 164همين روش است.

سوئيس، بيشترين بخش سواحل درياچه را در 

اختيار دارد و لذا تحديد حدود براساس 

 باشد.روش خط مياني به نفعش مي

درعوض، بخشي از ساحل درياچه كه به   

عالوه اتريش تعلق دارد، بسيار محدود و به

باشد. شكل ساحل اتريش در اين مقعر مي

ان در مقابل درياچه يادآور شكل ساحل آلم

سواحل دانمارك و هلند در قضيه تحديد 

 باشد. بهحدود فالت قاره درياي شمال مي

                                                           

طور دقيق تشاريح شاده به  Rivaوسيله ا ين موضوع به .152

  G. Riva op.cit., pp. 43-46است. رش.

 رش. همين مقاله. .155

 Riva, op.cit., pp. 297-298رش.  .155
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به مسئله اين قضيه مربوط آوريم كهياد مي

تحديد حدود فالت قاره ميان سه دولت طرف 

روش خط  اي كه از اعمالاختالف بود. نتيجه

آمد توسط ديوان دست منصف در اين قضيه به

گستري بدين شكل توضيح المللي دادبين

 داده شده است.

كه دو خط منصف از يك ساحل زماني» 

ترسيم شوند، الزاما  يكديگر بسيار مقعر 

ند؛ كنرا در فاصله كمي از ساحل قطع مي

هاي كه بنابراين منطقه فالت قاره

شكل مثلثي است يد بهآدست ميبهترتيب بدين

 قرار دارد،سوي پهنه دريا كه ريس آن به

كه آلمان مدعي است، گونه اين حالت، همان

ان( را از داشتن مناطق دولت ساحلي )آلم

واقع در خارج از اين مثلث فالت قاره 

 165كند.محروم مي

جاي اصالح به فوق( عبارت )در ما اگر 

و « ايآبهاي درياچه»اصطالح « قارهفالت »

                                                           

 رش. .153

Affaire du plateau continetal  de la mer du Nord, op.cit., par 8, p. 18. 

اين نقل قول براي اين آورده است كه وضاعيت جغرافياايي 

خاصي را تشريح كند و نتايج ناشي از كاربرد خط منصف در 

آميز هم هستند نشان دهاد. ضعيت را كه گاهي اغراقچنين و

وجه در پي اين نيستيم كه قيااس باا بنابراين ما به هيچ

به فالت قاره و اصاول حااكم تشابهي را ميان قواعد مربوط

 ها برقرار نماييم.بر تحديد درياچه
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مركز »كلمه « پهنه دريا»جاي كلمه به

يم خواهيم فهميد كه را قرار ده« درياچه

چرا اتريش هميشه از پذيرش تحديد حدود 

و  166زند.براساس روش خط مياني سرباز مي

معتقد است كه آب درياچه سوپرييور يك 

دهد كه را تشكيل مي (Condominium)كندومينوم 

هر دولت ساحلي حاكميت خود را در تمام 

كند. برداشت جديدي گستره آبها اعمال مي

 اين است كه: از اين نظريه

اي از كشورهاي ساحلي تا منطقه  

 25درياچه، كه از سواحل شروع و تا عمق 

متري ادامه دارد حاكميت انحصاري دارند، 

و بقيه درياچه سوپرييور تحت حاكميت 

 167باشد.مشترك مي

اين نظريه، كه الهام گرفته از حقوق  

متر براي  200ويژه معيار عمق دريا و به

شدت از ي فالت قاره است بهتعيين حد خارج

 168شود. سوي سوئيس رد مي

شد به ما  تشريح كه متضادي مواضع  

دهند كه درهر اجازه بيان اين مطلب را مي

                                                           

 Riva, op.cit., p. 43رش. . 155

 Ibid, p. 64رش.  .155

 . ه نويسانده معياار منادرج در الزم به تاذكر اسات كا

ژنو در مورد فالت قاره را مدنظر داشاته  1958كنوانسيون 

 حقوق دريا ندارد. 1982و توجهي به كنوانسيون 

 Loc citرش.  .155
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كه  وجود ندارد« عرف محلي»صورت هيچ 

 ساحلي را مكلف كند كه حاكميت يدولتها

گسترش خود را در وراي خط مياني درياچه 

 ندهند.

وجود چنين رگز اتريش، در واقع، ه 

در طول اين عرفي را نسذيرفته است؛ 

مسئله را احراز مقاله توانستيم اين 

عرف عام را، وجود يك  توانكنيم كه نمي

كه طبق آن در صورت عدم وجود مرز 

قراردادي خط مياني مرز خواهد بود، 

 .G)عالوه آقاي جي ا ريوا اثبات كرد. به

Riva) در مقاله خود در مورد درياچه ،

كنستانس، كه كم و بيش موضع رسمي دولت 

كند، از صحبت در مورد سوئيس را بيان مي

االجرا براي وجود يك قاعده عرفي الزم

او به انتقاد از  169كند.اجتناب مياتريش 

كند، و سسس نظريه كندومينيوم بسنده مي

با محدود كردن خود به تاريخ درياچه 

كنستانس و رويه قضايي داخلي، مواضع 

كند. او در يس و آلمان را بيان ميسوئ

رسد كه تقسيم اين مورد به اين نتيجه مي

آبها براساس روش خط مياني ممكن است 

                                                           

 Riva, op.citرش.  .155
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كند كه و اعالم مي 170حل باشد.بهترين راه

وضعيت فعلي درياچه سوپرييور يك وضعيت 

كه دولتها متمايل به متروكي شده است چون

باشند براي ميتعريف دقيق مرزهاي خود 

حدود حاكميت ملي خود طور مشخص ينكه بها

از منابع  بهتر برداريبهرهرا براي 

آقاي ريوا،  171تعيين نمايند.طبيعي 

كند كه مذاكرات براي سرانجام پيشنهاد مي

دستيابي به يك تحديد حدود قراردادي 

 172آغاز شود.

نتيجه كندومينيوم از سوي دكترين و  

رد  رويه قضايي داخلي دولتهاي ساحلي نيز

اين نظريه توسط سوئيس و كمي  173شده است.

تر از طرف آلمان مردود اعالم شده ضعيف

عرف »است. بنابراين امتيازي براي وجود 

حاكميت مشترك دائر بر شناخت يك « محلي

براي دولتهاي ساحلي بر آبهاي درياچه 

 متصور نيست.

ما براي  سؤال اين طرح سبب وضعيت اين 

حل عدم وجود راه كه، با توجه به شودمي

                                                           

 Ibid, p. 61رش.  .156

 Ibid, p. 58رش.  .151

 Ibid, pp. 64-65رش.  .152

 رش. .155

A. Coret, "Le condominium" (Paris Librairie générale de droit et de Jurisprudence, 1960), pp. 

145-147. 
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قراردادي، درياچه كنستانس چه وضعيت 

حقوقي دارد؟ اگر روش خط مياني به علت 

االجرا اتريش براي آن كشور الزم مخالفت

ي نيست، پس قاعده كندومينيوم پيشنهاد

سوئيس اتريش نيز، به همان دليل، براي 

طور كه آن كشور بهاالجرا نيست چونالزم

رده است. مخالفت ك ايدائم با چنين قاعده

حل مشكل راهما به سهم خود، معتقديم كه 

الملل ق بيندر حقو «كارآيي»اصل باي در 

خاص در اصل كارايي طور عمومي و به

ظم حقوقي دولتي جستجو شود. نسرزميني 

كه يك  ي وجود داردكارآيي زمان اين

ادعاي داشتن  كهسرزميني  دولت، روس

كند كه فقط كند، فعاليتهايي بحاكميت مي

شرط تواند انجام دهد، بهمي حاكم سرزميني

و  آنكه انجام اين فعاليتها مستمر

كه ماكس اي گونهآميز باشد، بهمسالمت

هوبر در قضيه جزيره پالماس به آن اشاره 

كه در يك چنين فضايي است  174كند.مي

ي در ريي المللديوان دائمي دادگستري بين

                                                           

. Effectivité. 

 رش.  .155

Max Huber, arbitre unique, sentence arbitrale d'avril 1925 en affaire de l'lle de Plamas, Nations 

unies, Rcueil des sentences arbitrales, Vol. II, p. 840, parle du "principle that continuous and 

Peaceful display of the function of State within a given region is a constituent element of 

territorial sovereignty…" 
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وضعيت »ضيه قدر خود  1933آوريل  5 مورخ

 گويد كه:مي «حقوقي گروئنلند شرقي

كه به اين نكته  بي استفرصت مناس» 

ميت مبتني بر كه ادعاي حاك اشاره شود

تني بر برخي نه مباجراي مستمر قدرت و 

 عناوين، همچون يك معاهدهاز اسناد يا 

قابل قبول است كه وجود ي انتقال، زمان

ه ثابت شود: كه يكي ميل و اراددو عنصر 

عنوان )قدرت( حاكم و كردن بهعمل به 

ديگري تجلي يا اجراي مؤثر اين قدرت 

 175«.باشدمي

اين نظر كلي را در مورد اگر ما  

اعمال )درياچه كنستانس(  خودمشكل خاص 

كه اگر دولتي رسيم ميكنيم به اين نتيجه 

 ساحلي مدعي اعمال حاكميت بر بخشي از

 كهند ككنستانس باشد، بايد ثابت درياچه 

طور بهصالحيتهاي دولتي سرزميني خود را 

كند. مي ادعا اعمالمؤثر بر آن بخش مورد 

حاكميت هريك از بنابراين ما معتقديم كه 

رود تا آن خط فرضي پيش مي ساحليدولتهاي 

 مؤثروراي آن خط آن دولت اجراي كه در 

خط كند. اين رات خود را متوقف مياختيا

                                                           

 رش. .153
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ني درياچه يكي تواند با خط ميافرضي مي

 شده يا نشود.
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6 

 گيرينتيجه

 

تواند در سه نتايج اين مقاله مي 

 نكته خالصه شوند:

هاي ساحلي درياچها دولتهاي 1 

ه حال مبادرت به المللي، كه تا ببين

اند، اين كار را نمودهتحديد حدود آنها 

موافقتنامه انجام  از طريق انعقاد و

اي تحديد هموافقتنامهاند. اين داده

ناي يك مورد، حد آبي )مرز استثحدود، به

اين هماهنگي  176اند.را پذيرفتهدر آب( 

 اسناد قراردادي ما را به اين نتيجه

 در اين راستا عرفييك قاعده  كه رساندمي

طبق اين قاعده، خط تقسيم  است. گرفته شكل

ذلك اين قاعده، عيك حد آبي باشد، مبايد 

 تواندمي اشد،ب مرهآ قاعده بدون اينكه يك

حد  كه كنوانسيون، انعقاد يك طريق از

گذاشته شود. در پذيرد، كنار ساحلي را مي

حل انتخابي فقط به نفع يكي اين حالت راه

 از دولتهاي ساحلي خواهد بود.

وجه ا درعوض، روش تقسيم خود به هيچ2 

                                                           

منظور درياچه ماالوي است، درياچه تي بارد در واقع  .155

 موضوع يك معاهده تحديد حدود به معناي خاص نشده است.
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 انتخاب به و يك قاعده عرفي نيست موضوع

 در تقسيم روش است. شده گذاشته دولتها

دولتهاست كه، پس از مذاكرات، در  اختيار

كنند. خط مي مورد يك خط تقسيم توافق

مياني، كه امتيازاتي هم دارد، اعتبار 

عرفي نداشته و اغلب كنار گذاشته شده 

 است.

ا در صورت عدم موافقتنامه خاص، 3 

اي ادامه حاكميت هر دولت ساحلي تا نقطه

دولت اجراي  دارد كه در وراي آن اين

ت عمومي خود را متوقف امؤثر اختيار

 كند.مي
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