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Abstract
Today, climate change has become concern of the international community, and there has been
considerable solidarity to confront it. However, the Climate Change Convention, the Kyoto
Protocol and the Paris Agreement have failed to prevent climate change and reduce greenhouse
gas emissions, and countries have shown no serious will to achieve climate change targets. On
the other hand, increasing greenhouse gas emissions have seriously damaged the environment
of the oceans, which naturally absorb these gases. This justifies Review of the obligations of
the CO2 states in terms of the Convention on the Law of the Sea. This paper, by interpreting of
Article 1(4) of Convention, concludes that greenhouse gas emissions are subject to the
definition of marine environmental pollution and consequently states parties to the Convention
have numerous obligations under the XII part of the Convention to protect the marine
environment against greenhouse gas emissions. The provisions of Part XIII of the Convention
are also a way of proving these obligations. Also, by proving that many of the environmental
obligations in the Convention have been or have become customary, one can speak of the
responsibility and commitment of non-member states to reduce and even compensate the
affected coastal states.
Keywords: Climate Change, Convention on the Law of the Sea 1982, Greenhouse Dases,
Pollution of the Marine Environment, Protecting the Marine Environment.
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دانشجوی دکتری حقوق بینالملل عمومی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

چکيده
امروزه تغييرات الليمي به مسئله و نگراني جامعه بينالمللي تبدیل شده و همبستگي لابل توجهي برای رویارویي با آن
تغييرات الليمي و كاهش گازهای گلخانهای موفق عمل نكردهاند و كشورها نيز ارادهای جدی برای دستيابي به اهداف
اسناد الليمي نشان ندادهاند .از طرفي افزایش توليد گازهای گلخانهای به محيط زیست اليانوسها كه به طور طبيعي
جاذب این گازها هستند،آسيب جدی وارد كرده است .همين امر واكاوی تعهدات كشورهای منتشركننده گازهای
گلخانهای از منظر كنوانسيون حقوق دریاها را توجيه ميكند .این نوشتار با تفسير بند  4ماده یك كنوانسيون ،به این نتيجه

تاریخ پذیرش1400/03/17 :

بوجود آمده است .با این حال كنوانسيون تغييرات الليمي ،پروتكل كيوتو و موافقتنامه اللي پاریس در جلوگيری از

تاریخ دریافت1398/11/08 :

هاجر راعي دهقي

دانشیار حقوق بینالملل عمومی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

ميرسد كه انتشار گازهای گلخانهای مشمول تعریف آلودگي محيط زیست دریاست و در نتيجه كشورهای عضو به
در عين حال ،مقررات بخش سيزده كنوانسيون نيز راهكاری برای اثبات وجود این تعهدات است .همچنين با اثبات این
امر كه بسياری از تعهدات زیستمحيطي مندرج در كنوانسيون ،عرف بودهاند یا به عرف تبدیل شدهاند؛ ميتوان از
مسئوليت و تعهد كشورهای غيرعضو منتشركننده گازهای گلخانهای نسبت به كاهش انتشار و جبران خسارت
كشورهای ساحلي تحت تأثير صحبت كرد.

دریا ،حمایت از محیط زیست دریا.
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مقدمه
تصویب كنوانسيون تغييرات الليمي  11992و پروتكل كيوتو  21997از بزرگترین
موفقيتها در زمينه مسائل زیستمحيطي است .با این حال تصویب اینگونه اسناد فقط
اولين مرحله الدامات محسوب ميشود و آنچه مه است اجرای آنهاست .طبيعي است
كه موانعي در راه عملي كردن معاهدات و پروتكلها وجود داشته باشد و كنوانسيون
تغييرات الليمي و پروتكل كيوتو نيز از این امر مستثني نيست .موانع اجرا در مورد این
اسناد دو نوعند :مشكالت مربوط به خود كنوانسيون و پروتكل و مشكالت مربوط به
اعضا 3.اگرچه موافقتنامه الليمي پاریس 4تالش بيشتری برای متعهد كردن دولتها برای
كاهش ،جلوگيری و كنترل انتشار گازهای گلخانهای كرده است 5،اما در متن این
موافقتنامه ضمانت اجرایي برای ایفای تعهدات در نظرگرفته نشده و به صراحت بر
6
غيرتنبيهي بودن مكانيزم مندرج در كنوانسيون تأكيد شده است.
در نقطه مقابل ،كنوانسيون حقوق دریاها ضمانت اجراهای لویتری دارد و به اعتقاد
نویسندگان این مقاله ،مقررات آن برای متعهد نمودن كشورهای عضو به كاهش انتشار
گازهای گلخانهای لابل استفاده است .ولي برای چنين استفادهای از كنوانسيون حقوق
دریاهای سازمان ملل ،ابتدا باید از طریق تفسير این كنوانسيون ،جایگاهي برای مقررات
ناظر به تغييرات الليمي در این كنوانسيون یافت.
لبل از آن باید یك ایراد مقدر را نيز دفع كرد و آن ایراد غيرتخصصي و عام بودن
كنوانسيون مونتهگوبه است .از آنجا كه كنوانسيون تغييرات الليمي نسبت به كنوانسيون
1. United Nations Framework Convention on Climate Change, (1992).
2. Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate
Change, (1977).
 .3فریده عتابي و همكاران« ،بررسي تعهدات و مقررات كنوانسيون تغييرات آب و هوا و ارزیابي نحوه اجرای آن در
جمهوری اسالمي ایران» ،علوم و تكنولوژی محيط زیست ،دوره دوازده  ،شماره دوم ،)1389( ،ص .145
4. Paris Agreement, United Nations, (2015).
 .5ماده  2بند ( 1الف ) توافقنامه پاریس.
 .6ماده  13بند  2توافقنامه پاریس؛ برای توضيحات بيشتر در خصوص این مكانيس غيرتنبيهي از جمله رک :مهدی
پيری« ،تأملي بر آثار حقولي الحاق جمهوری اسالمي ایران به توافقنامه پاریس در خصوص تغييرات الليمي»،
فصلنامه مطالعات حقوق عمومي ،دوره  ،48شماره  ،)1397( ،4ص .94
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حقوق دریاها مؤخر است و لانون مؤخر بر لانون مقدم اولویت دارد ،ممكن است تعارض
احتمالي ميان این دو كنوانسيون در زمينه تغييرات الليمي مطر شود .با این حال تا جایي
كه این دو كنوانسيون در تعارض با یكدیگر نباشند ،منعي در اجرای لانون عام یعني
كنوانس يون حقوق دریاها وجود ندارد .ممكن است استدالل شود كه رژی تغييرات الليمي
نو عي لانون خاص است كه از اجرای كنوانسيون حقوق دریاها در این زمينه جلوگيری
ميكند .با این حال در كنوانسيون تغييرات الليمي ،بعنوان لانون خاص ،شاهد مقررهای
نيستي كه از اجرای كنوانسيون حقوق دریاها و دیگر معاهدات بينالمللي در زمينه
تغييرات الليمي جلوگيری كند.

1

شاید تصور شود كه "حقوق الليمي" یك رژی مستقل ،همانند حقوق دیپلماتيك
است كه مانع از اجرای دیگر لواعد حقوق بينالملل در زمينه تغييرات الليمي ميشود .اما
باید گفت نه در كارهای مقدماتي توافقنامه پاریس و اسناد لبل از آن و نه در الدامات
بعدی دولتها نشانهای از چنين منعي وجود ندارد 2.لذا ميتوان از دیگر شاخههای حقوق
بينالملل از جمله حقوق بينالملل دریاها به منظور مبارزه با آثار منفي تغييرات الليمي
استفاده كرد 3.افزایش حج اليانوسها و باال آمدن آب دریاها فوریترین ،لطعيترین
وگستردهترین اثرات لابل مشاهده گرمایش جهاني و تغييرات الليمي بر اليانوسها است
كه بر همه دولتها اع از غني و ضعيف و ساحلي و غيرساحلي تاثيرگذار است 4و الزم
است حقوق بينالملل دریاها به این آثار پاسخ حقولي مناسب دهد .اما تخریب محيط
زیست دریایي در نتيجه این تغييرات الليمي اثر مخرب دیگری است كه باید به آن توجه
كرد و كنوانسيون  1982حقوق دریاها واجد تعهدات مشخص زیستمحيطي در حوزه
دریاهاست كه ميتواند برای جلوگيری از این فاجعه جهاني مورد استفاده لرار گيرد.

1. Roda Verheyen, Climate Change Damage and International Law (Leiden/
Boston: Martinus Nijhoff, 2005) p. 139.
2. Ibid. at 139-143.
3. Andrew Strauss, “The Legal Option: The United States in International Forums
for Global Warming Emissions”, The Environmental Law Reporter, No. 33,
(2003), p. 5.
4. Guifang (Julia) Xue, Climate Change Challenges and the Law of the Sea
Responses, in Climate Change: International Law and Global Governance Volume
I: Legal Responses and Global Responsibility (Baden: Nomos, 2013) p. 553.
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 .1آلودگي محيط زيست دريا در کنوانسيون حقوق درياها و شمول انتشار
گازهای گلخانهای
حمایت و حفاظت از محيط زیست دریا در ميان اهداف كنوانسيون حقوق دریاها جایگاه
برجستهای دارد .در مقدمه كنوانسيون حقوق دریاها اهميت ایجاد یك نظ حقولي برای
اليانوسها و حمایت و حفاظت از محيط زیست دریا شناخته شده است .با این حال توسل
به كنوانسيون حقوق دریاها برای حل معضل تغييرات الليمي كار سادهای نيست زیرا در
متن كنوانسيون حقوق دریاها و یا مشرو مذاكرات آن ،نشانهای وجود ندارد كه تغييرات
الليمي مدنظر تهيهكنندگان كنوانسيون بوده است .بنابراین برای درک بهتر رابطه بين
تغييرات الليمي و مقررات و تعهدات كنوانسيون حقوق دریاها ،الزم است به تعریف و
تفسير آلودگي محيط زیست دریا در كنوانسيون حقوق دریاها و بررسي امكان شمول
منشا این تغييرات الليمي یعني گازهای گلخانهای در این تعریف پرداخته شود.

 .1-1تعريف آلودگي محيط زيست دريا
ماده  )4(1كنوانسيون ،آلودگي محيط زیست دریا را اینگونه تعریف ميكند« :وارد
كردن مواد و انرژی توسط بشر به طور مستقي یا غيرمستقي در محيط زیست دریا ،شامل
مصب رودخانهها كه منجر به و یا احتماالً منجر به آثار زیانآوری نظير ایراد خسارت به
منابع زنده و حيات دریایي ،زیان به سالمت و بهداشت بشری ،ولفه در فعاليتهای دریایي
از جمله ماهيگيری و سایر استفادههای مشروع از دریا و لطمه به كيفيت آب مورد استفاده
و كاهش مطلوبيت آن ميگردد» 1.این تعریف شامل دو لسمت است :لسمت اول مربوط
به منشا و محل آلودگي است ،در حالي كه بخش دوم به اثراتي ميپردازد كه باعث
ميشود وارد كردن ماده یا انرژی به محيط دریایي مشمول تعریف آلودگي گردد.
در ميان منابع آلودهكننده محيط زیست دریایي ،دی اكسيد كربن و انرژی گرمایي را
به دالیل زیر ميتوان مشمول تعریف بند  4ماده  1دانست :در بخش دوازده كنوانسيون
به آلودگي ناشي از پنج منبع اصلي یعني آلودگيهای ناشي از فعاليتهای انجام شده در
خشكي 2،بهرهبرداری از دریا 1،تخليه زباله در دریا ،2حملونقل 3و آلودگي از طریق جَو

4

1. UNCLOS, Article 1(4).
2. Ibid. 194(3a) and 207.
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كه همگي مربوط به فعاليتهای انسان است ،اشاره شده است .كربن عنصر اصلي سازنده
مواد آلي است كه بين چهار منبع در سياره ما در چرخش است  :هوا (اتمسفر) ،آب كره
(هيدروسفر) ،زمين كره (ژئوسفر) و زیست كره زمين (بيوسفر) و به این پدیده چرخه
كربن ميگویند .هنگامي كه كربن به شكل گاز دیاكسيدكربن در ميآید در هوا رها
شده و یا جذب آبهای كره زمين ميشود و در این ميان اليانوسها مهمترین منبع جذب
كربن هستند بطوری كه حدود  50درصد از دیاكسيدكربن هوا را جذب ميكنند 5.باید
توجه داشت كه فعاليتهای بشری ميتواند چرخه كربن را به بزند و بنابراین جذب
كربن به وسيله اليانوسها به گونهای افزایش یابد كه باعث آلودگي این محيط گردد 6.در
بخش دوازده كنوانسيون حقوق دریاها كشتيراني بعنوان یكي از منابع آلودگي دریاها
شناخته شده است .انرژی ناشي از انتشار دیاكسيدكربن توسط كشتيها نه تنها در فضای
هوایي بلكه در اليانوسها نيز منتشر ميشود .بنابراین ميتوان استدالل نمود آلودگي ناشي
از انتشار گازهای گلخانهای توسط كشتيها نيز مشمول تعریف بند  4ماده  1كنوانسيون نيز
ميشود.

7

شواهدی وجود دارد كه درجه حرارت اليانوس با افزایش دمای جو افزایش ميیابد،
این گرما (انرژی) اليانوسها را به طور غيرمستقي تحت تاثير لرار داده است .تعریف
گروه مشترک كارشناسان ،جنبههای علمي آلودگي دریا 8از آلودگي محيط زیست دریا،
به صراحت به واژه انرژی اشاره نميكند .اما همانطور كه گزارش جلسه اول آن نشان
ميدهد ،گرما بعنوان هدف این تعریف محسوب ميشود .هر دو فرایند تابش و تبادل
حرارت ميتوانند اثرات مخربي بر محيط زیست دریایي داشته باشند ،لذا «انرژی» را به
1. Ibid. 194(3c), 208 and 209.
2. Ibid. 194(3a) and 210.
3. Ibid. 194(3b) and 211.
4. Ibid. 194(3a) and 212.
5. Roberto A. Cámara Stougaard-Andresen, Climate change and the Law of the
Sea Convention, Master´s Programme in Maritime Law, (2011), 37.
 .6برای مطالعه چرخه كربن و آلودگي اليانوس در اثر دخالت انسان در آن از جمله رک:
Nsikak Benson, “Carbon Cycle”, in G Philander (ed) Encyclopedia of Global
Warming and Climate Change 2nd ed. (Sage Publications 2012) 192-193.
7. Ibid. paragraphs 117-120, 125-135, and 141-150.
8. FAO/UNESCO/WMO/ IAEA/UN Joint Group of Experts on the Scientific
Aspects of Marine Pollution (GESAMP).
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عنوان منبع آلودگي به شمار ميآوردند .رشد بيش از حد پوشش گياهي كه مانع از
ناوبری ميشود؛ افزایش فرسایش كشتيها و سازههای دریایي ،تداخل در مهاجرت
ماهيها و افزایش فعاليت ميكروبيولوژیك و كاهش اكسيژن نمونههایي از این آثارند.

1

از سوی دیگر كاملترین تعریف ارائه شده از آلودگي دریایي توسط سازمان
همكاری و التصادی توسعه در سال  1974صورت گرفته است .برابر این تعریف،
آلودگي عبارت است از« :داخل كردن مواد یا انرژی به طور مستقي یا غيرمستقي در
محيط زیست بوسيله انسان كه خطری برای سالمتي انسان و آثاری زیانبار برای منابع
جاندار و اكوسيست ها داشته باشد و به مطبوعيت آب صدمه وارد كند و برای استفادههای
مشروع از محيط مانع ایجاد كند ».معياری كه در تعریف یاد شده مالک لرار گرفته است،
اصل مضر بودن عمل برای محيط است .این معيار محدود به خسارات آني نشده و
زیانهای آتي را نيز دربر ميگيرد .تعاریف یاد شده نشان دهنده این هستند كه هدف
حقوق بينالملل ،جلوگيری از ریختن هرگونه مادهای به دریاها نيست .زیرا بسياری از
مواد خطری ندارند و یا به سرعت بوسيله دریا بيخطر ميشوند .هدف مقررات حدود
كننده ،متوجه به موادی است كه دارای آثار مخرب هستند 2.با این تفاسير دیاكسيدكربن
و انرژی گرمایي ميتواند بعنوان یكي از منابع عمده آلودگي دریایي شناخته شوند.
عنصر دوم تعریف آلودگي مندرج در بند  4ماده  1كنوانسيون به آثار آلودگي بر
محيط زیست دریا اشاره دارد .برای معرفي یك ماده یا انرژی بعنوان آلودگي ،بررسي
اینكه آن ماده یا انرژی منجر به آسيب به سالمتي انسان یا حيات دریایي ميشود یا بر
عملكرد و استفاده از دریا تاثير ميگذارد ،ضروری است 3.آثار نامطلوب تغييرات الليمي
از جمله گرمایش جهاني و باال آمدن آب دریاها بر منابع زیستي دریایي ،اكوسيست
دریایي و تنوع زیستي اليانوسها بيشمار است 4.در سال  ،2009دبيرخانه كنوانسيون تنوع
زیستي گزارشي راجع به اثرات اسيدی شدن اليانوسها بر تنوع زیستي دریایي منتشر
ساخت كه حاكي از آن است كه تعریف آلودگي دریایي شامل آثار تغييرات الليمي نيز
1. Cámara Stougaard-Andresen op.cit. at 38.
 .2یداهلل كریميپور ،عابد گل كرمي و سيد محمد حسيني« ،ژئوپليتيك خالهای حقولي مبارزه با آلودگي دریاها»،
مجلس و راهبرد شماره  ،)1394( ،83صص .181-182
3. UNCLOS Article 1(4).
4. Xue, op.cit. at 557.
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ميشود 1.زیرا بدیهي است كه تغييرات الليمي منجر به آثار زیانبار از جمله خسارت به
منابع زنده و حيات دریایي ،زیان به سالمت و بهداشت بشری ،ولفه در فعاليتهای دریایي
از جمله ماهيگيری و سایر استفادههای مشروع از دریا و لطمه به كيفيت آب مورد استفاده
و كاهش مطبوع بودن آن ميشود.
یكي از مصادیق لابل توجه آثار تغييرات الليمي بر محيط زیست دریایي ،تخریب
صخرههای مرجاني است .صخرههای مرجاني پناهگاه بيش از  25درصد ماهيها و دو
ميليون گونه دریایي و محل زندگي بسياری از موجودات دریایي جوان هستند .این
صخرهها خدمات اكوسيستمي متعددی همانند كمك به بازیافت مواد مغذی ،حفاظت از
سواحل در برابر امواج و طوفان ،خدمات پزشكي ،التصادی و مقاصد توریستي را فراه
ميكند .در حال حاضر صخرههای مرجاني در اليانوس آرام در آستانه تحمل حرارتي
هستند .افزایش درجه حرارت و اسيدی شدن اليانوسها در بسياری از نقاط جهان منجر به
آسيب به صخرههای مرجاني شده است .برای مثال تغييرات الليمي در اليانوس آرام،
اليانوس هند ،دریای سر و دریای كارائيب منجر به كاهش  50درصدی ماهيان به دليل
سفيد شدن مرجانها شده است.

2

 .1-2تفسير آلودگي محيط زيست دريا
اكنون این پرسش مطر ميشود كه آیا با استناد به بند  4ماده  1ميتوان كشورها را متعهد
به كاهش موجبات تغييرات الليمي دانست .در این تعریف به تغييرات الليمي اشاره نشده
ال روشن است كه ورود هر ماده یا انرژی توليد شده توسط
است .با این وجود ،كام ً
فعاليت های انسان ،چه به صورت مستقي و چه به صورت غيرمستقي به محيط زیست دریا
كه منجر به اثرات زیانبار به منابع زنده و حيات دریایي و آلودگي محيط زیست دریا
شود ،موضوع ممنوعيتهای مندرج در كنوانسيون حقوق دریاهاست .با این تعریف وسيع
از آلودگي محيط زیست دریا ،به نظر ميرسد انتشار گازهای گلخانهای تحت پوشش این
رژی لرار ميگيرد.
1. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, “Scientific Synthesis of
the Impacts of Ocean Acidification on Marine Biodiversity”, Technical Series,
)2009(, at 46- 60.
2. Ibid.
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با تفسير ایستا از عبارت آلودگي در بند  4ماده  1كنوانسيون و تمركز بر صورت
مذاكرات در زمان تهيه كنوانسيون ،ميتوان استدالل كرد كه تغييرات الليمي مدنظر
مذاكرهكنندگان كنوانسيون نبوده است .بنابراین واژه انرژی در تعریف آلودگي محيط
زیست دریا شامل انتشار گازهای گلخانهای نميشود .چنين تفسيری به چند دليل نامناسب
است :اول آنكه این رویكرد ،تفسير محدودی از لصد دولتها در آن زمان است .روشن
است كه هدف اصلي از تعریف آلودگي در این كنوانسيون ارائه طيف وسيعي از
تهدیدات ممكن برای محيط زیست دریا است .هيچ نشانهای وجود ندارد كه دولتها
لصد محدود كردن تعریف به تهدیدات خاصي كه در آن زمان به وضو مشخص شده
بود را داشتهاند .دوم آنكه این رویكرد تفسيری ،كنوانسيون را معاهدهای منجمد شده در
زمانِ تصویب ميبيند ،حال آنكه معاهدات لانونساز باید نقش سازندهای در طول زمان
داشته باشند و در پرتو اوضاع و احوال به گونهای تفسير شوند كه اهداف این اسناد را
برآورد 1.حذف تغييرات الليمي از این تعریف ،منجر به تفسير محدود از بند  4ماده ،1
مانع از اعمال نيت طرفها و برخالف لاعده عرفي تفسير معاهدات مندرج در ماده )1(31
كنوانسيون حقوق معاهدات است كه مطابق با آن ،یك معاهده باید با حسن نيت مطابق با
معنای عادی شرایط آن تفسير شود 2.همچنين معاهده باید با توجه به دیگر لواعد حقوق
بينالملل موجود بين طرفها تفسير شود 3.حذف تغييرات الليمي از این تعریف مغایر با
موادی از كنوانسيون است كه دولتها را ملزم ميكند از طریق تحقيقات علمي دریایي
دست به جمعآوری اطالعات مرتبط با آلودگيهای محيط زیست دریایي زده و برای
حفاظت و حمایت از این محيط تالش كنند 4.زیرا به نظر غير لابل لبول است كه این
تعهدات تنها شامل منابع خاصي از آلودگي باشد.
عالوه بر این ،اگرچه ممكن است مالحظات مربوط به "آثار تغييرات الليمي" در ذهن
مذاكرهكنندگان كنوانسيون نبوده باشد .اما از مذاكرات كارگروه مشترک كارشناسان در
1. Meinhard Doelle, “Climate Change and the Use of the Dispute Settlement
Regime of the Law of the Sea Convention”, Ocean Development and International
Law, Volume 37, (2006), 7.
2. Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, Article 31(1).
3. Ibid. Article 31(3) c.
4. UNCLOS, Articles 200 and 202.
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خصوص جنبههای علمي آلودگي دریا 1،روشن است كه تأثير بالقوه تغييرات دما بر
اكوسيست دریایي مورد توجه مذاكرهكنندگان بوده است .منابع انرژی مدنظر درآن زمان
بيشتر منابع محلي و داخلي از جمله فاضالب خروجي از زمين ،ناشي از تأسيسات صنعتي
بود .استفاده از واژه «انرژی» در كنار «مواد» بعنوان عوامل آلودهكننده دریا در تعریف
ماده  1نيز ميتواند بعنوان نشانهای از آگاهي مذاكرهكنندگان نسبت به این تهدید باشد.

2

عالوه بر این ،دولتها در زمان تهيه پيشنویس تعریف «آلودگي محيط زیست دریا»
تصمي گرفتند عبارت «منجر ميشود» را با عبارت «منجر شده یا احتماالً منجر ميشود»
جایگزین كنند .این امر حاكي از وجود اجماع بر لزوم اتخاذ رویكرد احتياطي و
پيشگيرانه به منظور اطمينان از استفاده پایدار از اليانوسها و حفاظت از تنوع زیستي
دریایي در كنوانسيون است 3.انكار این امر كه گرم شدن و اسيدی شدن اليانوسها منجر
به آلودگي محيط زیست دریا ميشود ،اعتبار و اهداف مه ترین معاهدات زیستمحيطي
4
را به چالش ميكشد و منجر به نتيجهای غيرمنطقي ميشود.
از سوی دیگر ماده  293كنوانسيون حقوق دریاها ،5با مطر كردن منابع دیگر حقوق
بينالملل كه با كنوانسيون حقوق دریاها متنالض نيستند ،راهحلي برای تفسير مترليانه مفاد
كنوانسيون است .به نظر ميرسد تفسير موسع مفهوم آلودگي محيط زیست دریا با اتكا به
عبارات لفظي بند  4ماده  ،1با حقوق مربوط به تفسير معاهدات سازگارتر است و حقوق
كشورهای ساحلي تحت تأثير تغييرات الليمي را بيشتر تأمين ميكند .این همان چيزی
است كه مفسران بخش دوازده كنوانسيون حقوق دریاها از آن حمایت كردهاند .برای
مثال كریل كلمن 6لبل از تكميل كنوانسيون حقوق دریاها پيشنهاد نمود ،مقررات كلي در

1. Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Pollution (GESAMP).
گروهي از كارشناسان علمي مستقل هستند كه در مورد جنبههای علمي حفاظت از محيط زیست دریایي به سازمان
ملل متحد مشاوره مستقي ميدهند.
2. Doelle, op.cit. at 7-8.
3. Verheyen, op.cit. at 204.
4. Cámara Stougaard-Andresen, op.cit. at 41
 .5ماده  293كنوانسيون حقوق دریاها -1« :دادگاه یا دیوان دارای صالحيت به موجب این بخش ،این كنوانسيون و
سایر لواعد حقوق بينالملل كه با این كنوانسيون لابل تطابق ميباشند ،را اعمال خواهد نمود»....
6. Crylle de Klemm.
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خصوص محيط زیست دریا به نوعي در نظر گرفته شود تا تعهد به حمایت از گونهها و
اكوسيست های مورد تهدید را در برگيرد.

1

 .2تعهدات مندرج در بخش دوازدهم کنوانسيون حقوق درياها در مقابله با
آثار تغييرات اقليمي
بخش دوازده كنوانسيون حقوق دریاها مربوط به تعهد دولتها به حفاظت از محيط
زیست دریا است .این بخش با ماده  192آغاز ميشود كه تعهد كلي برای حفاظت و
حمایت از محيط زیست دریا را بيان كرده است و ميان حق دولتها برای بهرهبرداری از
2
منابع طبيعي خود و وظيفه حمایت و حفاظت از محيط زیست دریا ،تعادل ایجاد ميكند.
اكنون این پرسش مطر است كه با توجه به تعهدات مندرج در این بخش از كنوانسيون،
آیا ميتوان ادعا كرد كه این تعهدات شامل تعهد به كاهش انتشار گازهای گلخانهای نيز
ميشود؟ در این بخش در ابتدا به تعهدات موجود در بخش دوازده كنوانسيون در
راستای مقابله با آثار تغييرات الليمي و سپس به تعهد به همكاری در حمایت از محيط
زیست دریا از منظر كنوانسيون حقوق دریاها پرداخته ميشود.

 .2-1بخش دوازدهم کنوانسيون حقوق درياها و تعهد به مقابله با آثار
تغييرات اقليمي
بخش دوازده كنوانسيون حقوق دریاها حقوق و وظایفي را جهت كنترل آلودگي
موضوع بند  4ماده  1كنوانسيون بر دوش دولتها لرار داده است .ماده  192به صراحت
اشعار ميدارد كه «دولتها متعهد به حمایت و حفاظت از محيط زیست دریا هستند».
تعهد عام مندرج در ماده  ،192دریاها را بهعنوان یك كل دربر ميگيرد .از اینرو ميتوان
اظهار داشت كه ماده  ،192فراتر از لاعده عرفي الضرر است .زیرا لاعده عرفي مزبور تنها
بر مناطق تحت صالحيت ملي اعمال ميشود 3.حال آنكه با توجه به عام بودن تعهدات
1. Doelle, op.cit. at 8.
2. UNCLOS, Article 193.
 .3یوشيفومي تاناكا ،حقوق بينالملل دریاها ،ترجمه وتحقيق آرمين طلعت (تهران :انتشارات شهر دانش )5931 ،ص
.414
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ماده  192انجام هر الدامي كه منجر به تغييرات الليمي شود بدون شك ،یكي از موارد
صریح نقض ماده  192است.
مطابق با ماده  ،194دولتها متعهد هستند تمامي الدامات جهت جلوگيری ،كاهش و
كنترل آلودگي محيط زیست دریا را با استفاده از بهترین ابزار عملي اتخاذ نمایند .این
ماده در تحليل تعهد دولتها برای كاهش آثار تغييرات الليمي از اهميت برخوردار است؛
زیرا پایه و اساس تعهدات خاص و اصول راهنمایي است كه انتظار ميرود دولتها برای
1
حمایت و حفاظت از محيط زیست دریا انجام دهند.
ماده  195كنوانسيون ،دولتها را هدایت ميكند تا به هنگام اتخاذ الدامات پيشگيرانه
یا عمليات الزم برای كاهش و كنترل آلودگي محيط زیست دریا به گونهای عمل كنند
كه از انتقال آلودگيها از یك منطقه به منطقه دیگر یا از تبدیل یك آلودگي به آلودگي
دیگر جلوگيری شود .حسب این ماده ،الدامات كاهنده باید به گونهای طراحي شوند كه
منجر به دیگر خسارات زیستمحيطي نشوند ،موضوعي كه مدنظر مباحث تغييرات الليمي
2

است.

ماده  212یكي دیگر از مواد بخش دوازده است كه اگرچه با توجه به تغييرات
الليمي و انتشار گازهای گلخانهای نگارش نشده ،اما ميتوان آن را به گونهای تفسير كرد
كه در این مسائل لابل اجرا باشد .این ماده از دولتها ميخواهد در سطح ملي لوانين و
مقررات الزم برای جلوگيری ،كاهش و كنترل آلودگي محيط زیست دریا از هوا یا از
طریق اتمسفر را تصویب كنند .این ماده همچنين دولتها را متعهد ميسازد تا از ایجاد
آلودگي جلوگيری كنند و آلودگيهایي كه از طریق للمروی هوایي آنها ایجاد ميشود
را كنترل نمایند.
ماده  207كنوانسيون حقوق دریاها كه به برخورد با آلودگي ناشي از منابع زميني
ميپردازد ،با عباراتي آنچنان گسترده نوشته شده است كه ميتوان انتشار گازهای
گلخانهای را مشمول حك آن دانست .این ماده دولتها را ملزم ميكند برای جلوگيری،
كاهش و كنترل آلودگي دریایي از منابع زميني ،تمهيدات منطقهای و جهاني اتخاذ نمایند.
از سوی دیگر ماده  213دولتها را ملزم ميكند تا لوانين داخلي خود را مطابق با ماده
1. Doelle, op.cit. P. 9-10.
2. Ibid. p. 10.
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 207و هر تعهد بينالمللي برای مدیریت منابع زميني آلودهكننده دریا وضع نمایند .البته به
نظر ميرسد این مقررات لدرت اجرایي كمتری نسبت به مواد  192تا  195دارند زیرا
تعهد مندرج در آنها "تعهد به وسيله" است و فقط دولتها را ملزم ميكنند برای كنترل

آلودگي تالش كنند و بنابراین كمتر احتمال دارد نقش مهمي در تعيين تعهدات دولتها
به كاهش انتشار گازهای گلخانهای داشته باشد.

1

ماده  197كنوانسيون حقوق دریاها ،دولتها را ملزم ميكند از طریق سازمانهای
بينالمللي صالح برای تنظي لواعد ،استانداردها و رویههای حمایت و حفاظت از محيط
زیست دریا با یكدیگر همكاری نمایند .كشورها همچنين به موجب ماده  402مكلف
هستند مستقيماً  -یا از طریق سازمانهای بينالمللي صالح  -بطور مداوم خطرات یا آثار
آلودگي دریا را مورد مطالعه لرار داده و بویژه باید همواره اثرات مخرب احتمالي هر نوع
فعاليتي كه خودشان در دریا انجام ميدهند یا اجازه آن را صادر ميكنند ،بررسي كنند.

در دهههای اخير ،جامعه بينالمللي این الزامات را به شكل "رویكرد احتياطي" برای
دولتهایي كه گازهای گلخانهای را منتشر ميكنند ،پذیرفته است 2.بند  3ماده  212كه

دولتهای عضو را ملزم ميكند تا از طریق سازمانهای بينالمللي صالح یا كنفرانسهای
دیپلماتيك برای اتخاذ الدامات جهت جلوگيری ،كاهش و كنترل آلودگي الدام كنند،

نيز با "رویكرد احتياطي" مرتبط است .برای تعيين "نهاد صالح" مندرج در بند  3ماده 212
برای ارجاع به آثار تغييرات الليمي ،باید كنوانسيون تغييرات الليمي مورد توجه لرار گيرد.
تعهدات موجود در كنوانسيون تغييرات الليمي باید بعنوان «مكانيزمهای بينالمللي برای
كنترل آلودگي» ،به موجب ماده  212كنوانسيون حقوق دریاها به رسميت شناخته شود.
زیرا هدف اصلي آن كنترل انتشار گازهای گلخانهای است تا از دخالت مضر انسان در
3
سيست الليمي جلوگيری شود.

1. Ibid. p. 10-11.
 .2برای مطالعه بيشتر در این زمينه ر.ک.:.
David Freestone and Ellen Hey, The Precautionary Principle and International
)Law – The Challenge of Implementation (Hague: Kluwer Law International, 1996
at 1-274.
3. UNFCCC, Article 2.
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كنوانسيون حقوق دریاها یك كنوانسيون تخصصي زیستمحيطي تلقي نميشود و با
این حال مقررات بخش دوازده كنوانسيون حقوق دریاها حاوی استانداردهای حقولي
مناسبي برای حفاظت و حمایت از محيط زیست دریا است .بویژه ماده  235كه به
صراحت به مسئوليت دولت در حمایت و حفاظت از محيط زیست دریا ميپردازد .به
موجب ماده  ،235دولتها باید تضمين نمایند كه نظام حقولي آنها برای جبران خسارت
فوری و مناسب یا دیگر گزینههای جبران خسارت در خصوص خسارتهای وارده از
طریق آلودگي محيط زیست دریا مقررات مناسب داشته باشد .این ماده دولتها را ملزم
نموده ،به منظور اطمينان از جبران خسارت فوری و مناسب ،در اجرای حقوق بينالملل
كنوني و توسعه بعدی حقوق بينالملل مربوط به مسئوليت؛ برای ارزیابي و پرداخت
غرامت مربوط به خسارات و حلوفصل اختالفات مربوطه و نيز توسعه معيارها و
روشهای پرداخت غرامت كافي مانند بيمه اجباری یا صندوقهای پرداخت غرامت ،با
یكدیگر مشاركت كنند 1.این ماده ،استاندارد بسيار دليقي را برای مرالبت از تعهدات و
مسئوليتهای دولتها تحميل ميكند .همچنين اجرای ماده  235تعهدات مربوط به
كاهش آثار تغييرات الليمي را تضمين ميكند .این ماده صراحتاً موجد یك تعهد
بينالمللي است كه ميتواند در مرالبت و محافظت از محيط زیست دریا ،از طریق كاهش
انتشار گازهای گلخانهای موثر باشد .بعالوه نباید مقررات این كنوانسيون را در خصوص
مسئوليت دولت در لبال تعهدات زیستمحيطي ،محدودكننده فرض كرد زیرا ماده 403
این كنوانسيون ،راه را برای استفاده از دیگر لواعد حقوق بينالملل ناظر به مسئوليت
2

بينالمللي باز گذاشته است.
كنوانسيون حقوق دریاها لواعد مهمي برای حل مسائل ناشي از تغييرات الليمي از
جمله باال آمدن آب دریاها ،گرم شدن و اسيدی شدن اليانوسها دارد؛ لواعدی كه توسط
مجموعهای از اسناد دیگر تكميل شده و نباید به تنهایي مورد مالحظه لرارگيرند .مقررات
كليدی در این زمينه تعهدات عمومي مندرج در مواد  194 ،192و تعریف آلودگي
دریایي مندرج دربند  4ماده  1است .تغييرات الليمي به وضو منجر به آلودگي محيط
1. UNCLOS, Article 235(3).
 .2ماده  304كنوانسيون حقوق دریاها مقرر ميدارد« :مقررات این كنوانسيون در مورد مسئوليت برای خسارات بر
اعمال لواعد موجود و توسعه لواعد بيشتر در ارتباط با مسئوليت در حقوق بينالملل ،خدشه وارد نميكند».
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زیست دریا ميشود و تعهدات موجود در بخ ش دوازده كنوانسيون حقوق دریاها باید
در پرتو لواعد و استانداردهایي كه خارج از این كنوانسيون تدوین شده ،تفسير شود .منبع
مستقل در خصوص آلودگي از طریق اتمسفر موضوع ماده  212كنوانسيون حقوق دریاها،
تعهدات پذیرفته شده در كنوانسيون تغييرات الليمي و موافقتنامه پاریس است .بنابراین،
تبعيت از كنوانسيون تغييرات الليمي و موافقتنامه پاریس برای تفسير و اجرای ماده 212
مرتبط و مناسب است .دولتها ه در این خصوص تعهد به فعل و ه تعهد به نتيجه

دارند .بعبارت دیگر هرچند تعهد به "مشاركت بصورت ملي تعيين شده" 1به موجب

موافقتنامه پاریس تعهد به فعل است ،اما هدف "تثبيت دما" از موارد تعهد به نتيجه است.
به این ترتيب تعيين سه "مشاركت ملي" موثر و متابعت از آن برای كشورهای عضو
2

كنوانسيون حقوق دریاها به یك تعهد مستقي تبدیل ميشود.
تفسير تعهدات موافقتنامه پاریس از طریق كنوانسيون حقوق دریاها بویژه با توجه به
مقررات بخش پانزده درباره روشهای الزامي حلوفصل اختالفات ،یك جهش بزرگ
در این زمينه است .البته باید در نظر داشت كه طر دعوای نقض تعهدات كنوانسيون به
دليل انتشار گازهای گلخانهای و تغييرات الليمي ،به موجب روشهای حلوفصل
اختالفات كنوانسيون ،نيازمند یك خواهان است و اغلب دولتها معموالً به دالیل سياسي
و غيره تمایلي به طر چنين دعوایي ندارند .به هر حال امكان الامه دعوی به موجب
بخش پانزده كنوانسيون ،مسير بالقوهای برای ارتباط ميان كنوانسيون حقوق دریاها و
موافقتنامه پاریس است .به نظر ميرسد تكامل كنوانسيون حقوق دریاها از طریق رویه یا
تفسير ،گزینه مناسبتری برای كاهش آثار تغييرات الليمي است .زیرا فرآیند ایجاد لواعد
عرفي منطقهای یا كلي در زمينه حفاظت از محيط زیست دریا زمانبر است.

3

1. Nationally Determined Contribution.
2. Catherine Redgwell, “Treaty Evolution, Adaptation and Change: Is UNCLOS
‘Enough’ to Address Climate Change Impacts on the Oceans?”, In Climate Change
and the Law of the Sea: Adapting the Law of the Sea to Address the Challenges of
Climate Change, Singapore, Conference Report, (2018), P. 22-23.
3. CIL (Center for International Law) National University of Singapore,
Conference on Climate Change and Law of the Sea, Climate Change and the Law
of the Sea: Adapting the Law of the Sea to Address the Challenges of Climate
Change, Singapore, Conference Report, (2018), P. 23.
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یكي از مسائلي كه در تفسير مواد بخش دوازده كنوانسيون مورد توجه است،
ارتباط با دیگر موافقتهای بينالمللي است .بویژه برای كشورهای عضو كنوانسيون
حقوق دریاها كه عضو كنوانسيون تنوع زیستي 1نيز هستند ،كنوانسيون تنوع زیستي
ميتواند بستر جدیدی برای تعریف آلودگي دریایي و تالش برای اجرا تعهدات
كنوانسيون حقوق دریاها برای حمایت و حفاظت از محيط زیست دریا فراه كند .با
توجه به پذیرش وسيع هر دو كنوانسيون ،تاثير كنوانسيون تنوع زیستي بر تفسير مقررات
محيط زیست دریا ،كنوانسيون حقوق دریاها لابل توجه است .در زمينه تفسير تعهدات
كشورهای عضو ك نوانسيون حقوق دریاها ،شناسایي این امر كه تغييرات الليمي تهدید
جدی برای تنوع زیستي است و این كه وجود تنوع زیستي برای یك اكوسيست سال
حياتي است ،از اهميت برخوردار است 2.با برلراری ارتباط ميان تغييرات الليمي و تعهد به
حمایت و حفاظت از محيط زیست دریا ،كنوانسيون تنوع زیستي نقش مهمي در تفسير
تعهدات دولتهای عضو برای كاهش تغييرات الليمي خواهد داشت .ماده 293
كنوانسيون زمينه استفاده از كنوانسيون تنوع زیستي را بعنوان یك ابزار تفسير فراه نموده
است .البته استفاده از كنوانسيون تنوع زیستي بعنوان یك ابزار تفسيری ،محدود به
3
اختالفات كشورهایي است كه به هر دو معاهده پيوسته باشند.

 .2-2بخش دوازدهم کنوانسيون حقوق درياها و تعهد به همکاری در
حمايت از محيط زيست دريا
با توجه به پيوستگي دریاهای جهان ،حمایت از محيط زیست دریا در برابر آلودگي
بصورت انفرادی توسط دولتها ميسر نيست .از اینرو دادگاه بينالمللي حقوق دریاها،
در لضيه ماكس پالنت ،بر اهميت همكاری بينالمللي اینگونه تاكيد نموده است« :بر
اساس بخش دوازده این كنوانسيون و حقوق بينالملل عام ،تعهد به همكاری یك اصل
1. Convention on Biological Diversity of the United Nations Conference on the
Environment and Development, Done June 5, 1992, Entered into Force 29
December 1993.
 .2در خصوص ارتباط ميان تغييرات الليمي و تنوع زیستي مراجعه كنيد به:
Intergovernmental Panel on Climate Change, “Climate Change and Biodiversity”,
Technical Paper, IPCC Working Group II, Technical Support Unit, (April 2002).
 .3مگر آنكه ماهيت كنوانسيون تنوع زیستي بعنوان حقوق بينالملل عرفي پذیرفته شود.
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بنيادین در محافظت از محيط زیست دریا است 1.»....تعهد به همكاری از اصول اساسي در
جلوگيری از آلودگي زیستمحيطي دریاها بر اساس فصل دوازده كنوانسيون حقوق
دریاها و دیگر مقررات بينالمللي است.

2

كنوانسيون متضمن تعهدات صریح در زمينه همكاری بهمنظور جلوگيری از آلودگي
دریا است .برای نمونه ،ماده  197كنوانسيون تصریح ميكند« :دولتها به منظور حمایت و
حفاظت از محيط زیست دریا به شكل جهاني و در موالع مقتضي به شكل منطقهای،
مستقيماً یا از طریق سازمانهای بينالمللي صالحيتدار ،در تنظي و تبيين لواعد،
استانداردها و روشهای توصيه شده بينالمللي منطبق با این كنوانسيون با یكدیگر
همكاری خواهند نمود ».به نظر ميرسد كلمات جهاني و منطقهای نشان ميدهد كه دامنه
این مقرره محدود به للمروهای دریایي تحت صالحيت ملي نيست .از سوی دیگر واضح
است با اثبات اینكه تغييرات الليمي خود یكي از منابع عمده آلودگي مندرج در ماده 1
كنوانسيون است ،كشورهای عضو به منظور حمایت و حفاظت از محيط زیست دریا در
خصوص این منبع آلودگي نيز به همكاری با یكدیگر متعهدند.
همانطور كه تعهد دولتها برای جلوگيری از ایراد خسارت به سرزمين دولت دیگر،
یك تعهد یكجانبه نيست؛ كليه دولتها ملزم هستند كه به موجب حقوق بينالملل عرفي
برای جلوگيری از آلودگي زیستمحيط دریا به همكاری با یكدیگر بپردازند .تعهد عام
همكاری دولتها در مسائل زیستمحيطي ،ریشه در والعيت «محيط زیست؛ ميراث
مشترک بشریت» دارد .در این شرایط ،تعهد دولتها نسبت به زیستمحيط دریاها،
اگرچه به معنای جلوگيری مطلق از آلودگي نيست ،ليكن واجد تعهد به انجام الدام
3

مقتضي برای ایجاد حدالل آلودگي به زیستمحيط دریاها است.
ماده  ،198دولت را موظف ميكند« :هرگاه اطالع پيدا كند كه محيط زیست دریا به
علت آلودگي در معرض خطر لریبالولوع لرار دارد یا آسيب دیده است ،بالفاصله
1. The MOX Plant Case (Ireland v. United Kingdom), International Tribunal for
the Law of the Sea, Provisional Measures, 2002, paragraph 82.
 .2جواد صالحي« ،پيشگيری و جبران خسارات ناشي از آلودگي زیستمحيط دریاها و صيد غيرمجاز منابع زندهي
آن» ،مجله ایمني زیستي دوره  ، 7شماره  ،)3931( ،2ص .12
 .3صالحي ،همان ،ص .13
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مراتب را به اطالع دولتهای دیگری كه احتمال ميدهد این آسيب به آنها لطمه بزند و
نيز به اطالع سازمانهای ذیصال بينالمللي» برساند .چنانچه خطر لریبالقوع وجود
داشته باشد ،دولتهایي كه در منطقه آسيبدیده والع شدهاند و سازمانهای بينالمللي
ذیصال باید تا حد امكان ،برای از بين بردن آثار آلودگي و پيشگيری یا تقليل صدمات،
همكاری نمایند و به این منظور دولتها باید مشتركاً طر های اضطراری برای مقابله با
حوادث آلودگي در محيط زیست دریا تهيه كنند (ماده  .)199همچنين تعهدات مربوط به
همكاری در مقررات بازرسيهای فيزیكي كشتيهای خارجي (بند  2ماده  )226مقرر شده
است .این تعهدات لابليت تعمي به كنترل انتشار گازهای گلخانهای توسط كشتيها را
دارد.
عالوه بر این ،تعهد به همكاری به طور غيرمستقي در مقررات راجع به آلودگي ناشي
از منابع مستقر در خشكي (بند  4ماده  ،)207آلودگي ناشي از فعاليتهای بستر دریا تحت
صالحيت ملي (بند  5مادهی  ،)208آلودگي ناشي از دفع مواد زاید (بند  4ماده ،)210
آلودگي ناشي از كشتيها (بند  1ماده  )211و آلودگي ناشي از جو یا از طریق جو (بند 3
ماده  )212درج شده است 1.در مجموع ،كنوانسيون حقوق دریاها گامهای مهمي در زمينه
وضع مقررات جامع آلودگي دریا در اليانوسها و همكاری در این زمينه برداشته است كه
لابليت تسری به آلودگيهای ناشي از انتشار گازهای گلخانهای را نيز دارد.

 .2-3بخش سيزدهم کنوانسيون حقوق درياها و ارزيابي آثار تغييرات اقليمي
بر درياها
بخش سيزده كنوانسيون مربوط به تحقيقات علمي دریایي است .تحقيقات علمي دریایي
و مقوله حفاظت از محيط زیست (و به تبع آن حقوق بينالملل محيط زیست) دارای بره
كنش و تأثير و تأثر بر یكدیگرند 2.نخستين مقرره بخش سيزده  ،ماده  238مقرر ميدارد:
«تمام دولتها صرفنظر از مولعيت جغرافي آنها و سازمانهای بينالمللي صالحيتدار
حق دارند ،منوط به رعایت حقوق و تكاليف سایر كشورها ،به نحو مقرر در این
 .1تاناكا ،همان ،ص .418
 .2سيدضياءالدین مدني« ،محورهای ارتباطي ميان تحقيقات علمي دریایي و مقوله حفاظت از محيط زیست دریایي:
یك واكاوی حقولي بينالمللي» ،اليانوسشناسي ،سال سوم ،شماره  ،)1391( ،11ص .92
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كنوانسيون تحقيقات علمي دریایي انجام دهند .»...این مقرره تصریح ميكند كه تمامي
دولتها از جمله دولتهای محصور در خشكي و دارای وضعيت نامساعد جغرافيایي و
همچنين دولتهای غيرعضو كنوانسيون حقوق دریاها از حق انجام تحقيقات علمي
دریایي برخوردارند.
بند  1ماده  194كنوانسيون از دولتها ميخواهد كه «به كاهش و كنترل آلودگي با
استفاده از بهترین و عمليترین ابزار ممكن و منطبق با توانایيهایشان مبادرت ورزند».
ميتوان مالحظه نمود كه دو مقوله «تحقيقات علمي دریایي» و «حمایت و حفاظت از
محيط زیست دریایي» به گونهای تنگاتنگ به یكدیگر پيوند خوردهاند .به بيان دیگر
ارتباط ميان دو مقوله تح قيقات علمي دریایي و حمایت و حفاظت از محيط زیست
دریایي از یك سو دربردارنده موضوع حمایت و حفاظت از محيط زیست دریایي است
كه امروزه به تعهدی برای تمامي دولتها (با حدود و ثغور متفاوت) بدل شده است و از
سوی دیگر متضمن این والعيت است كه مقوله حمایت و حفاظت از محيط زیست
(دریایي) نيازمند تحقيقات علمي دریایي است .بعبارت دیگر ،هدف عمده تحقيقات
علمي دریایي (در مقایسه با سایر تحقيقات) ،دستيابي به دادهها ،اطالعات و نتایجي است
كه به كمك حفاظت و حمایت از محيط زیست خواهند آمد 1.به نظر ميرسد كشورهای
لرباني تغييرات الليمي ميتوانند فارغ از مولعيت جغرافيایي خود از این مقرره به خوبي
بهره ببرند .زیرا با انجام تحقيقات علمي در زمينه آثار تغييرات الليمي بر محيط زیست
دریایي و اثبات آثار این تغييرات بر محيط زیست دریایي و جانداران دریایي ،ميتوان
ادعا كرد كشورهای عضو كنوانسيون كه در ایجاد این آثار دخيل هستند ،بخش دوازده
كنوانسيون كه در زمينه حمایت و حفاظت از محيط زیست دریایي مي باشد را نقض
كردهاند.
تغييرات الليمي پدیدهای جهاني است كه بر اكوسيست های دریایي از طریق طيف
وسيعي از فرآیندهای فيزیكي ،شيميایي و بيولوژیكي تأثير ميگذارد .پيشبيني آثار
تغييرات الليمي بر محيط زیست دریا مستلزم آن است كه چنين آثاری در تمام مقياسها
مشخص شوند .با این حال ،اكثر تحقيقات علمي در زمينه آثار تغييرات الليمي بر محيط
 .1همان ،ص .93

 | 58فصلنامه علمي پژوهش حقوق عمومي| دوره  |23شماره  | 72پاییز 1400

زیست دریا (برای مثال هواشناسي ،اليانوسشناسي ،بومشناسي) در مكان یا زمان محدود
شدهاند و به منظور افزایش دلت این تحقيقات ،باید تمام جوانب زماني و مكاني چنين
آثاری مدنظر لرار گيرد .از باب نمونه تحقيقات گسترده اتحادیه اروپا در این زمينه،
اطالعات زیادی در خصوص چگونگي تاثير تغييرات الليمي بر سيست های دریایي در
مقياسهای مختلف مكاني و زماني فراه كرده است .این تحقيقات در زمينههای مختلفي
همچون اثرات طوالنيمدت دیاكسيدكربن در زیست كره و اثرات فوری افزایش دما بر
متابوليس باكتریها است 1.با اثبات شمول تغييرات الليمي در تعریف آلودگي مندرج در
بند  4ماده  1كنوانسيون و اینكه این تغييرات چنين آثاری بر محيط زیست دریایي دارد،
تعهد به كاهش انتشار گازهای گلخانهای حسب كنوانسيون  1982حقوق دریاها مطر
ميشود.
به یُمن مجوزهای بخش  13كنوانسيون ،تاكنون تحقيقات زیادی به منظور درک بهتر
اثرات تغييرات الليمي بر اليانوسها انجام شده است .بررسيها نشان ميدهد در 20سال
گذشته ،علوم دریایي تحت تأثير تغييرات الليمي لرار گرفتهاند و عالوه بر محققين علوم
اليانوسشناسي و اللي شناسي ،زیستشناسان دریایي و اكولوژیستها نيز بر این آثار
تمركز بيشتری كردهاند .برخي معتقدند رشد نسبتاً زیاد پژوهشهای مرتبط با تغييرات
الليمي در زمينه علوم دریایي با انتشار نخستين گزارش هيئت بينالدولي تغييرات الليمي
سازمان ملل متحد در سال  1990همزمان بوده كه حاكي از نفوذ این گزارش و تأثير آن بر
دانشمندان علوم دریایي است 2.برای مثال پژوهشگران بنياد تارا در تحقيقات مفصل
اليانوسشناسي خود در سالهای  2009تا  2013بر نقش تنوع زیستي دریایي
ميكروسكوپي در اكوسيست دریایي و اثر تغييرات الليمي بر آن متمركز شدند یا در
تحقيقات دیگری در سالهای  2016تا  2018به مطالعه لدرت سازگاری صخرههای

1. Carlo Heip, Climate Change and Marine Ecosystem Research Synthesis of
European Research on the Effects of Climate Change on Marine Environments,
Marine Board Special Report, Seventh Framework Programme, )2009(, p. 142.
2. Catherine Jexm, “How Climate Change Changed the Face of Marine Science”,
February 10, 2016, available at https:// sciencenordic. com/ climate- changedenmark-ipcc/how-climate-change-changed-the-face-of-marine-science/1429315,
(last Visited 15 Jan. 2020).
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مرجاني در مقابله با تغييرات الليمي پرداختند 1و به مدد چنين پژوهشهایي است كه در
سالهای اخير ،مجمع عمومي سازمان ملل متحد آثار تغييرات الليمي بر اليانوسها را مورد
شناسایي لرار داده است .مجمع عمومي ،كشورها را به بهبود فعاليتهای علمي ،برای
ارزیابي آثار تغييرات الليمي بر محيط زیست دریا و تنوع زیستي دریایي و توسعه
ابزارهای سازگاری فراخوانده است .همچنين بر اهميت افزایش دانش علمي در رابطه با
اليانوسها و جو زمين از طریق مشاركت در برنامههای رصد اليانوس و سيست های
اطالعات جغرافيایي مانند نظارت جهاني تأكيد دارد 2.زیرا واضح است كه پيشرفت دانش
در این زمينه نيازمند تقویت فوری ظرفيتهای علمي ،فني و مالي است.
كنفرانس اعضای كنوانسيون تغييرات الليمي ،بودجه و مكانيزمهایي را برای مقابله با
چالشهای كاهش و سازگاری با تغييرات الليمي تخصيص داده است .همچنين ابتكارات
خصوصي مشترک بين سازمانهای غيردولتي ،موسسات پژوهشي و شركتهای تجاری
به این پژوهشها كمك كرده است 3.اما والعيت آن است كه چنين الداماتي برای مقابله با
مشكالت و خسارات تغييرات الليمي كه بر بسياری از ملتها تحميل شده ناكافي است.
چارچوب حقولي كنوانسيون حقوق دریاها مبتني بر توازني حساس ميان آزادی
تحقيقات علمي دریایي و حمایت از منافع دولتهای ساحلي است .با وجود این ،دامنه
ال تمایز تحقيقات علمي دریایي از اكتشاف
ال روشن ن يست .مث ً
تحقيقات علمي دریایي كام ً
منابع طبيعي در عمل مشكل است .از سوی دیگر حتي دولتهای لدرتمندِ دارای
فناوریهای علمي دریایيِ توسعهیافته ،به تنهایي لادر به تشریح سازوكارهای اليانوسها
نيستند؛ بنابراین ،همكاری بينالمللي برای پيشبرد چنين تحقيقاتي ضروری است .با توجه
به اینكه تحقيقات علمي دریایي به نفع كل بشریت است ،همكاری علمي بينالمللي در
این زمينه از اهميت روزافزوني برخوردار است .كنوانسيون حقوق دریاها متضمن بسياری

 .1برای مطالعه در خصوص این بنياد و پژوهشهای آن ر.ک .وبگاه این بنياد به نشاني
https://oceans.taraexpeditions.org.
2. Bleuenn Guilloux, and Romain Schumm, “Which International Law for Ocean and
Climate?”, http://www. ocean- climate. org/ wp-content/uploads/2017/03/internationallaw-161024_ScientificNotes_Oct2016 _BD_ppp-14.pdf, (last Visited 15 Jan. 2020).
3. Ibid.
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از لواعد در مورد همكاری بينالمللي در زمينه تحقيقات علمي دریایي است؛ 1بنابراین در
تحقيقات علمي دریایي درباره تغييرات الليمي ،این همكاری باید مدنظر لرار گيرد .تمامي
كشورها اع از كشورهای ساحلي یا بدون ساحل و كشورهای متضرر از تغييرات الليمي
و كشورهای توليدكننده عمده گازهای گلخانهای باید زمينه انجام چنين تحقيقاتي را
فراه كنند.
اگرچه تحقيقات دریایي اصوالً بهصورت ملي صورت ميگيرد ،ولي مواردی از
همكاری بينالمللي نيز وجود دارد و كنوانسيون  1982آن را در مواد  143و  242تشویق
كرده است .همكاری بينالمللي ممكن است مولتي و در موردی خاص باشد .اكثر
همكاریهای بينالمللي توسط سازمانهای بينالدولي و یا غيردولتي بينالمللي صورت
ميگيرد 2.اصل همكاریهای بينالمللي كشورها و سازمانهای بينالمللي جهت اطمينان
از جریان درست دادهها و انتقال اطالعات بين محققان و كشورهایي كه در تحقيقات
علمي دریایي شركت دارند انجام ميگيرد .البته این فرایند باید كشورهای ساحلي در حال
توسعه را برای انجام تحقيقات علمي دریایي مستقل پشتيباني كند 3.برای مثال تحقيقات
گسترده اتحادیه اروپا اطالعات گستردهای در خصوص چگونگي تأثير تغييرات الليمي بر
سيست های دریایي در مقياسهای مختلف مكاني و زماني فراه كرده است .این
تحقيقات در زمينههای گوناگوني همچون اثرات طوالنيمدت دیاكسيدكربن در
زیستكره و اثرات فوری افزایش دما بر متابوليس باكتریهاست 4.نقش كشورهای در
معرض تغييرات الليمي بویژه كشورهای در حال توسعه كوچك جزیرهای ،برای همكاری
در تحقيقات مربوط به آثار تغييرات الليمي بر محيط زیست دریایي بسيار برجسته است و
ميتواند در آینده زمينه را برای استناد به مسئوليت بينالمللي كشورهای منتشركننده
گازهای گلخانهای فراه كند.

 .1تاناكا ،همان ،ص.545
 .2رابين چرچيل ،آلن لو ،حقوق بين الملل دریاها ،ترجمه بهمن آلایي ،چاپ هفت (تهران :انتشارات گنج دانش،
 )1393ص .459
 .3یاسر امين رعایا« ،تحقيقات علمي در منطقه انحصاری التصادی دریایي» ،فصلنامه سياست خارجي ،شماره ،3
( ،)1391ص .781
4. Carlo Heip, op.cit. P. 141.
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 .3تسری تعهدات زيستمحيطي کنوانسيون حقوق درياها به کشورهای غير عضو
تردیدی نيست كه دولتهای غيرعضو كنوانسيون حقوق دریاها همواره مشمول آن دسته
از مقررات مندرج در كنوانسيون هستند كه لواعد عرفي بينالمللي را مدون كرده یا
متعالباً تبدیل به عرف شدهاند .بعبارت دیگر لسمتهایي از كنوانسيون برای كليه
كشورهای جهان اع از آنكه عضو كنوانسيون باشند یا خير ،محفوظ و معتبر خواهد بود.
تنها آن لسمت از مواد كنوانسيون كه صرفاً مولود توافق متقابل و عمدتا ناظر به مسائلي
شكلي و آیيني است و طبيعت تقنيني ندارد ،منحصر به كشورهای عضو بوده و فقط
كشورهای عضو به آن متعهد هستند و ميتوانند از حقوق لراردادی ناشي از آن بهرهمند
1

شوند.
تدوین كنوانسيون حقوق دریاها تقریباً با مشاركت تمامي كشورها صورت گرفت و
بسياری از لواعد مندرج در متن نهایي از طریق اجماع مورد لبول والع شد 2و به دليل
تصویب گسترده و پذیرش باالی معاهدات مربوط به حمایت از محيط زیست دریا،
ميتوان گفت كه این تعهدات مندرج در كنوانسيون حقوق دریاها ،تبدیل به بخشي از
3

لواعد عرفي شدهاند.
اهميت موضوع به لحاظ عدم عضویت ایاالت متحده امریكا ،یكي از بزرگترین
توليدكنندگان گازهای گلخانهای ،در كنوانسيون  1982مضاعف ميشود .هرچند به
اعتقاد مسئولين دولتي و حقولدانان امریكایي ،كنوانسيون  1982برای امریكا همراه با منافع
خاصي است اما با توجه به مخالفتهای از لبل اعالم شده امریكا با فصل یازده
كنوانسيون در خصوص نظام حاك بر بستر دریاها؛ ریگان ،رئيس جمهور ولت امریكا،
یك ماه پس از گشوده شدن كنوانسيون برای امضاء ،رسما اعالم كرد كه تصمي به
امضای كنوانسيون ندارد 4.همزمان با رد این كنوانسيون ،ریگان اظهار داشت بيشتر مواد
 .1علي اصغر كاظمي« ،مسئله شمول مفاد كنوانسيون جدید حقوق دریاها به كشورهای ثالث غيرعضو» ،مجله
حقولي ،شماره هشت  ،)1366( ،ص .75-76
)2. Bernhardr, Rudolf, Custom and Treaty in the Law of Sea (Leiden: Nijhoff, 1987
P. 328.
 .3تاناكا ،همان ،ص .415
4. Statement by the President on the Convention on the Law of the Sea, 18
WEEKLY COMP. PRES. Doc. 887 (July 9, 1982) cited in W.T. Burke,
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این معاهده دربردارنده منافع تمام ملتهاست 1.در مارس  1983ایاالت متحده وجود
منطقه انحصاری التصادی را برای خود اعالم نمود و در بيانيهای اعالم داشت مقررات
كنوانسيون را در زمينه استفاده سنتي از اليانوس كه عموماً بعنوان «حقوق دریایي موجود»

2

ناميده ميشود ،تأیيد مينماید .هدف از این اظهارات این بود كه نشان داده شود بخش
مهمي از این معاهده به حقوق بينالملل عرفي تبدیل شده است و امریكا ميتواند به آن
استناد كند 3.بنابراین ميتوان این استدالل را عليه این كشور نيز بكار برد .بویژه آنكه در
سال  1994امریكا با امضای توافقنامه نحوه اجرای فصل یازده كنوانسيون حقوق دریاها،
عمال از مهمترین مخالفت خود با بخش ماهوی كنوانسيون یعني فصل یازده نيز دست
برداشته است.

4

دادگاهها ،دیوانهای بينالمللي ،دولتها و محققان طي ني لرن گذشته (بسياری در
دو دهه گذشته) مقررات مختلف كنوانسيونهای چهارگانه  1958و كنوانسيون1982
حقوق دریاها را بعنوان حقوق بينالملل عرفي شناسایي كردهاند و تمامي دولتها از جمله
كشورهایي كه به این معاهدات نپيوستهاند را ملزم به اجرای این معاهدات ميدانند .در
چند دهه گذشته ،اسناد بينالمللي متعددی به حقوق عرفي دریایي مندرج در كنوانسيون
حقوق دریاها اشارهای كلي كردهاند .اكنون این پرسش مطر ميشود كه امروزه كدام
مواد این معاهده به منزله حقوق بينالملل عرفي برای تمام كشورها الزماالجرا است .پاسخ
به این پرسش در آرای دیوان بينالمللي دادگستری و دیگر دیوانها یافت ميشود.
بسياری از مقررات بخش دوازده و سيزده كنوانسيون كه موضوع این نوشتار است از
جمله وظيفه همكاری در حفاظت از محيط زیست دریا در لضيه احيای زمين 5و نياز به

“Customary Law of the Sea: Advocacy or Disinterested Scholarship?”, Yale
Journal of International Law, Volume 14, Issue 2, (1989), P. 509.
1. Ibid.
2. Existing Maritime Law.
3. W.T. Burke, op.cit. PP. 508-509.
4. Christopher C. Joyner, “The United States and the New Law of the Sea”, Ocean
Development & International Law Volume. 27, Issue 1-2, (1996), at 42, doi: 10.
1080/00908329609546074.
5. Case concerning Land Reclamation by Singapore in and Around the Straits of
Johor (Malaysia v. Singapore), Provisional Measures, ITLOS Order, paragraph 92
(8 October 2003) (duty to cooperate in Part XII).

تعهدات بینالمللي کشورهای منتشرکننده گازهای گلخانهای  | ...حبیبي و راعيدهقي | 63

ارزیابي زیستمحيطي در پرونده پالپ ميلز ،1در آرای مراجع بينالمللي بعنوان بخشي از
حقوق بينالملل عرفي اعالم شدهاند.
چرچيل و لو از جمله مقررات ذیل ،مندرج در بخش دوازده كنوانسيون حقوق
دریاها را بهعنوان حقوق بينالملل عرفي شناسایي كردهاند:
الف -ماده  :)5(210تخليه زباله در دریای سرزميني ،منطقه انحصاری التصادی و فالت
لاره؛
ب -ماده  :221الدامات فراتر از دریای سرزميني؛
پ -ماده  :236مصونيت حاكميت.
در این دیدگاه ،تعهدات مربوط به حمایت از محيط زیست دریا مندرج در كنوانسيون
حقوق دریاها تبدیل به بخشي از حقوق بينالملل عرفي شده است .در حال حاضر تعهد به
2
اطالعرساني ،مندرج در ماده  ،198ممكن است بيان كننده حقوق بينالملل عرفي باشد.
دادگاهها و دیوانهای بينالمللي ،مقررات مندرج در بخش سيزده كنوانسيون را
درباره تحقيقات علمي ،حقوق بينالملل عرفي نخواندهاند .ولي ميداني كه مقررات
موضوعات ماهوی كنوانسيون اكنون بعد از نزدیك به  40پس از تصویب كنوانسيون
بطور عمومي مورد اجرای بخش اعظ جامعه جهاني است و شاید بتوان ادعا كرد تنها
دولتهایي كه به برخي از این مقررات اعتراض مستمر داشتهاند ،ميتوانند ادعا كنند
مقررات تاسيسي كنوانسيون نسبت به آنها به عنوان لاعده عرفي لابليت اجرا ندارد .امروزه
در مورد مقررات فصل سيزده  ،اصل رضایت كشور ساحلي برای تحقيقات در منطقه
انحصاری ،التصادی و فالت لاره ،بخشي از حقوق بينالملل عرفي است .با این حال
حسب بند  3ماده  246كنوانسيون ،دولت ساحلي در شرایط عادی باید به درخواستهای
انجام تحقيقات علمي در این مناطق پاسخ مثبت دهد .با وجود این بسياری از جزئيات
رژی كنوانسيون از جمله زمان اطالعرساني و رضایت ضمني ،به دليل كمبود رویه و نبود
ویژگي لاعده ،احتماالً لابليت آن را ندارند تا تبدیل به بخشي از حقوق بينالملل عرفي

1. Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), 2010, ICJ, paragraph
204, J. Ashley Roach, “Today's Customary International Law of the Sea”, Ocean
Development and International Law, (2014), Volume 45, Issue 3, pp. 239-241.
2. Roach, op.cit. p. 251.
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شوند 1.بنابراین ميتوان نتيجه گرفت كه كشورهای منتشركننده گازهای گلخانهای ،حتي
در صورت عدم عضویت در كنوانسيون حقوق دریاها مانند امریكا ،به اغلب مقررات
مندرج در بخش دوازده و سيزده متعهد هستند.

نتيجهگيری
كنوانسيون حقوق دریاها در مقایسه با معاهدات خاص زیستمحيطي ،كنوانسيوني عام
تلقي ميشود كه تنها مقرراتي كلي در خصوص حفاظت از محيط زیست دارد ،ولي
دارای این مزیت است كه در آن روشهای حل و فصل اجباری اختالفات پيشبيني شده
است؛ بنابراین چنانچه بتوان نقض تعهدات زیستمحيطي را نقض كنوانسيون حقوق
دریاها دانست احتماالً بتوان عليه نالضين طر دعوا نيز نمود.
در این مقاله تالش شد تا نشان داده شود ميتوان گازهای گلخانهای را با توجه به آثار
آن بر محيط زیست دریا ،مشمول تعریف آلودگي محيط زیست دریا ،مندرج در
كنوانسيون حقوق دریاها دانست و از آن نتيجه گرفت كه منتشركنندگان بزرگ گازهای
گلخانهای نالض كنوانسيون حقوق دریاها هستند؛ بنابراین ميتوان با استفاده از
مكانيزمهای الزامي حلوفصل مندرج در بخش پانزده این كنوانسيون عليه آنها طر
دعوی كرد .كنوانسيون حقوق دریاها در بند  4ماده  ،1تعریف گستردهای از آلودگي
دریایي ارائه ميدهد و ميتوان گرم شدن و اسيدی شدن اليانوسها و باال آمدن آب
دریاها كه از آثار تغييرات الليمي هستند را با تعریف ماده  )4(1منطبق دانست و از برخي
تعهدات موجود در بخش دوازده و سيزده كنوانسيون به منظور انجام الداماتي برای
رفع آثار سوء تغييرات الليمي استفاده كرد.
اگرچه در تعریف آلودگي محيط زیست مندرج در بند  4ماده  ،1هيچ اشاره مستقيمي
ال روشن است هر ماده یا انرژی توليد شده توسط
به تغييرات الليمي وجود ندارد؛ كام ً
فعاليتهای انسان كه به صورت مستقي یا غيرمستقي منجر به آلودگي محيط زیست دریا
و آسيب به حيات دریایي شود ،به موجب این ماده ممنوع است .بر اساس این تعریف
وسيع" ،گازهای گلخانهای" آلودگي محسوب ميشود و انتشار آن تحت پوشش رژی
حقولي این كنوانسيون لرار ميگيرد؛ زیرا انتشار این گازها منجر به ورود صدمه و
1. Ibid. p. 251.
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خسارت به منابع زنده و حيات دریایي ،زیان به سالمت و بهداشت بشری ،ولفه در
فعاليتهای دریایي از جمله ماهيگيری و سایر استفادههای مشروع از دریا و لطمه به
كيفيت آب و كاهش مطبوعيت آن ميشود.
مقررات كنوانسيون حقوق دریاها بویژه بخش دوازده آن ،شرایط مناسبي برای
كشورهای تحت تأثير تغييرات الليمي فراه ميآورد تا عليه كشورهای منتشركننده
گازهای گلخانهای به خاطر نقض تعهد به كاهش انتشار این گازها و نقض تعهد حمایت و
حفاظت از محيط زیست دریایي ،طر دعوی كنند .تعهدات دولتها به حمایت و
حفاظت از محيط زیست دریا از طریق جلوگيری ،كاهش و كنترل آلودگي و تعهد به
استفاده از بهترین ابزار عملي مطابق با لابليتهای دولت ،مندرج در ماده  ،194تعهدات
مهمي هستند .همچنين تعهد به جلوگيری از گسترش آلودگي به خارج از محدوده لضایي
دولت ،مقرره مهمي است .البته باید به این نكته توجه داشت كه ماهيت بخش دوازده
كنوانسيون تاكنون توسط یك دادگاه بينالمللي تفسير نشده و تنها در دعوای مالزی عليه
سنگاپور در مورد فعاليتهای احيای زمين توسط سنگاپور به مواد  192و  194كنوانسيون
به صراحت اشاره شده است كه در آن پرونده نيز دادگاه بينالمللي حقوق دریاها در رأی
خود در خصوص درخواست الدامات مولت ،تحليل ماهوی از این مقررات ارائه نداد.
همچنين ایرلند بسياری از مواد بخش دوازده را در دعوای خود عليه بریتانيا در مورد
كارخانه ماكس مطر كرد .با این حال دادگاه بينالمللي حقوق دریاها در رأی خود به
رد درخواست ایرلند برای الدامات مولت ،تفسير ماهوی از این مقررات ارائه نكرده است.
مقررات بخش سيزده این كنوانسيون تحت عنوان «تحقيقات علمي دریایي» لابليت
آن را دارد كه به كشورهای ساحلي تحت تأثير گازهای گلخانهای بخصوص كشورهای
در حال توسعه كوچك جزیرهای ،برای اثبات اینكه كشورهای منتشركننده عمده
گازهای گلخانهای تعهدات مندرج در كنوانسيون بویژه بخش دوازده را نقض كردهاند،
یاری رساند.
النهایه اگرچه ضمانت اجراهای مندرج در بخش پانزده كنوانسيون حقوق دریاها
یعني حل وفصل اجباری اختالفات در مورد كشورهای غيرعضو این كنوانسيون لابليت
اجرا ندارد ،اما نظر به اینكه بسياری از تعهدات مندرج در بخش دوازده كنوانسيون
تبدیل به تعهدات عرفي شدهاند ،حدالل ميتوان به صراحت كشورهای منتشركننده
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گازهای گلخانهای كه مه ترین آنها ایاالت متحده امریكاست را نالض تعهدات
زیستمحيطي بينالمللي معرفي نمود و از دیگر ضمانت اجراهای حقوق بينالملل برای
مجبور كردن آنها به گردن نهادن به تعهدات بينالمللي مدد جست.
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