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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. 
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از   یاگلخانه یگازها منتشرکننده یکشورها  یالمللنیتعهدات ب
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 ران یاتهران،  ،ی المه طباطبائ گاه عدانش یعموم المللنیحقوق ب ی دکتر ی جونشدا

 چکيده

تغ  با آن   یي ارو ی رو   ی برا   ي لابل توجه   ي شده و همبستگ  لی تبد   ي ل لملا ن ي ب  جامعه   ي به مسئله و نگران  ي م يالل   راتيي امروزه 

ا  با  از   ی ر ي در جلوگ  س یپار     ي الل   نامه موافقت   و   وتو يپروتكل ك   ، ي م ي الل  رات يي تغ   ون يحال كنوانس   ن ی بوجود آمده است. 

به اهداف   ياب ي ت دس  یبرا   یجد   ی ا اراده   ز ي اند و كشورها نعمل نكرده   موفق   ی اگلخانه   ی گازهاو كاهش    يم ي الل  راتيي تغ 

الل نداده   ي م ياسناد  طرف نشان  از  مح  یا گلخانه   ی گازها   دي تول  ش یافزا   ي اند.  طب   ها انوس ي ال   ست یز   طي به  طور  به   ي عي كه 

ا جا  هستند،آس   نیذب  كر   یجد   بيگازها  است.  وارد  واكاو   ني همده   ی گازها   كننده منتشر   یكشورهادات  تعه  یامر 

 جهينت   نی به ا  ون،ي كنوانس  كی   ماده   4بند   ري نوشتار با تفس  ن ی. ا كند ي م   هي را توج ا اهی حقوق در   ون ي از منظر كنوانس  یا گلخانه 

انتشار گازها  رسدي م  تعر   ی اگلخانه   یكه  نت  است ی در   ستی ز   طي مح  يلودگ آ   فی مشمول  عضو به   ی كشورها  جهي و در 

دارند.  ی اگلخانه  یزها در مقابل انتشار گا  ای در  ست ی ز  طي حفاظت از مح ی برا  یشمار ي زده ، تعهدات ب موجب بخش دوا 

 نیبا اثبات ا  ني تعهدات است. همچن   نی اثبات وجود ا   ی برا  یراهكار   زي ن  وني كنوانس   زده ي حال، مقررات بخش س  نيدر ع 

بس  كه  تعهدات  ی اري امر  كنوانس  ي ط يمحست ی ز   از  در  بو   ون،ي مندرج  عرف    ا ی اند  ده عرف  م شده   ل یتبد به  از   توان ي اند؛ 

كشورها  تي مسئول تعهد  خسارت   یاگلخانه   یگازها   منتشركننده   ضو ع ر ي غ   یو  جبران  و  انتشار  كاهش  به  نسبت 

 .صحبت كرد  ر ي تحت تأث  يساحل   ی كشورها 

 ستیز  طیمح  یآلودگ  ،یاگلخانه  یهاازگ  اها،یق درحقو  1982  ونیکنوانس  ،یمیلاق  راتییتغ  واژگان کليدی:
 .ایدر ستیز  طیاز مح  تیحما ا،یدر

  ل: ئو مس نویسندهh_raee@yahoo.com
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 مقدمه

نیتربزرگ از   19972يوتو  ك  پروتكل  و 19921الليمي   ت تغييرا نوانسيونك تصویب  
قطاینگونه اسناد ف  تصویب است. با این حال محيطيزیست مسائل زمينه در هاموفقيت

است طبيعي .ستآنهاای  اجر  آنچه مه  است  و ودشمي وبالدامات محس اولين مرحله
كنوانسيون و باشدوجود داشته  ها  پروتكل و معاهدات كردن  عملي راه در موانعي كه

این  در مورد  اجرا  نيست. موانع   مستثني امر این  از نيز كيوتو پروتكل الليمي و تغييرات
به ت مربوطو مشكال   تكلپرو و كنوانسيون خود به طبومر ت: مشكالعندنو دواسناد  
ها برای  بيشتری برای متعهد كردن دولت  تالش 4پاریس  ي الليم  نامهفقتموااگرچه    3. اعضا
انتشاركاه  كنترل  و  جلوگيری  گلخانه  ش،  است، گازهای  كرده  این    5ای  متن  در  اما 

نظرگرفته موافقت در  تعهدات  ایفای  برای  اجرایي  ضمانت  بر ن  نامه  صراحت  به  و  شده 
  6شده است.  كيدتأ  مندرج در كنوانسيون انيزم دن مكيهي بوغيرتنب

به اعتقاد  تری دارد و  در نقطه مقابل، كنوانسيون حقوق دریاها ضمانت اجراهای لوی
مقاله،   این  انتشار    آنمقررات  نویسندگان  به كاهش  نمودن كشورهای عضو  متعهد  برای 

گلخانه استف   ایگازهای  استادلابل  ولي  ه  است .  چنين  از  فادهبرای  حقوق  كنوانسای  يون 
مللدریاهای سازم باید  ان  ابتدا  مقررات  ،  برای  این كنوانسيون، جایگاهي  تفسير  از طریق 

 .  در این كنوانسيون یافتتغييرات الليمي اظر به ن
بودن   ایراد غيرتخصصي و عام  نيز دفع كرد و آن  را  ایراد مقدر  باید یك  از آن  لبل 

مونتهواكن  ازنسيون  است.  كن   گوبه  كه  الليمي  آنجا  تغييرات  كنوانسيون    نسبتوانسيون  به 

1. United Nations Framework Convention on Climate Change, (1992).

2. Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate

Change, (1977). 

  در   آن  رایاج  نحوه  زیابيار  و   و هواآب    تغييرات   كنوانسيون  مقررات  و   تعهدات  »بررسي  همكاران،   و   عتابي  ده فری.  3

 . 145  ص ،(1389)دوم،  شماره  ،دوازده  دوره  زیست، محيط تكنولوژی و  علوم ،«ایران اسالمي جمهوری 

4. Paris Agreement, United Nations, (2015).

  اریس.پ وافقنامهت )الف (  1 بند 2 ماده .  5

  مهدی :  رک  از جمله   غيرتنبيهي   مكانيس  این  وص خص  در   بيشتر  توضيحات  برای   پاریس؛  توافقنامه   2  بند   13  ماده .  6

  ، «الليمي  تغييرات  خصوص  در  پاریس   نامهتوافق  به  ایران  المياس   جمهوری  اقالح  حقولي  آثار   بر  أمليت»  ری،پي

  .  94ص  ،(1397) ،4 ماره ش ،48 ه دور عمومي، حقوق مطالعات فصلنامه
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ض  دارد، ممكن است تعارلانون مقدم اولویت    حقوق دریاها مؤخر است و لانون مؤخر بر
حال تا جایي   این  تغييرات الليمي مطر  شود. با   احتمالي ميان این دو كنوانسيون در زمينه

كنوانسيو دو  این  نباشن  كه  یكدیگر  با  تعارض  دردر  منعي  یعني    ند،  عام  لانون  اجرای 
يمي  ات الليون حقوق دریاها وجود ندارد. ممكن است استدالل شود كه رژی  تغييركنوانس 

این زمينه جلوگيری  نو از اجرای كنوانسيون حقوق دریاها در  لانون خاص است كه  عي 
الليميمي تغييرات  كنوانسيون  در  حال  این  با  شاهد  ،  كند.  لانون خاص،  ای  مقررهبعنوان 
حني  كنوانسيون  اجرای  از  كه  بين ستي   معاهدات  دیگر  و  دریاها  زمينه قوق  در  المللي 

 1.  ی كندجلوگيرتغييرات الليمي  
كه   شود  تصور  الليمي"شاید  دیپلماتيك    "حقوق  حقوق  همانند  مستقل،  رژی   یك 

ا ام.  شودمي  تغييرات الليمي   ر زمينهد   الملللواعد حقوق بين كه مانع از اجرای دیگر    است
مقدم نه در كارهای  آن  اتيباید گفت  از  لبل  اسناد  و  پاریس  الدامات    توافقنامه  در  نه  و 

های حقوق  توان از دیگر شاخهمي  لذا  2.وجود ندارد  از چنين منعيای  شانهها نبعدی دولت
بين   المللبين  حقوق  جمله  دریاهااز  مبارزه    الملل  منظور  اللي   منفي  آثار  بابه  مي  تغييرات 

ال  ش یافزا  3كرد. استفاده   فور  و   هاانوسي حج   دریاها  آب  آمدن  نی ترلطعي  ن،یتریباال 
مثرات  ا  ن یترگستردهو اليانوسو    گرمایش جهاني  شاهدهلابل  بر  الليمي  است  هاتغييرات 
الزم و    4تاثيرگذار است ها اع  از غني و ضعيف و ساحلي و غيرساحلي  دولتمه  بر ه  كه

بين  حقوق  به  دریا  المللاست  حقها  پاسخ  آثار  دهاین  مناسب  محيط    د.ولي  تخریب  اما 
دیگری است كه باید به آن توجه  زیست دریایي در نتيجه این تغييرات الليمي اثر مخرب  

كنوانسيون   و  زیست  1982كرد  مشخص  تعهدات  واجد  دریاها  حوزه  حقوق  در  محيطي 
اده لرار گيرد.ي مورد استف وگيری از این فاجعه جهانجل تواند برای دریاهاست كه مي

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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انتشار  شمول   و  درياها  حقوق   کنوانسيون  در  دريا  زيست  يطمح  آلودگي.  1
 یاگلخانه  گازهای
جایگاه   دریاها  حقوق  كنوانسيون  اهداف  ميان  در  دریا  زیست  محيط  از  حفاظت  و  حمایت
برای   يحقول  نظ   یك  ایجاد  اهميت   ادریاه  حقوق  كنوانسيون  مقدمه  در.  دارد  ای برجسته

توسل   حال  این   با.  است  شده  شناخته  دریا  زیست  يطمح  از  حفاظت  و  حمایت  و  هانوساليا
در    زیرا  نيست  ای ساده  كار  الليمي  تغييرات   معضل   حل  برای  هادریا  حقوق  كنوانسيون   به

رات يي تغه  ك   ای وجود نداردنشانه  ،متن كنوانسيون حقوق دریاها و یا مشرو  مذاكرات آن
كنوانسيونكنندگاتهيه  مدنظر  يمي الل است.  ن  برا بنابرا  بوده  بين  ین  رابطه  بهتر  درک  ی 

كنوانسيو تعهدات  و  مقررات  و  الليمي  است تغييرات  دریاها، الزم  و   ف یتعر  به   ن حقوق 
شمول   امكان  يبررس  و  اها یدر  حقوق  وني كنوانس  در  ایدر  ستیز  طيمح  يآلودگ   ري تفس

   .پرداخته شود فیتعر  ن ی در ا ی اهگلخان یگازهالليمي یعني ا  منشا این تغييرات

دريا زيستمحيط  آلودگي فري تع .1-1
كنوانسيون4)1  ماده این زیست  محيط  آلودگي    ،(  را  ميدریا  تعریف  وارد  » كند:گونه 

دریا، شامل  زیست    محيطغيرمستقي  در  یا  مواد و انرژی توسط بشر به طور مستقي     كردن
خسارت به    ادآوری نظير ایرآثار زیانبه    نجر تماالً م و یا اح   به  كه منجر  ها هانرودخ  مصب

های دریایي  فه در فعاليت، زیان به سالمت و بهداشت بشری، ول یيمنابع زنده و حيات دریا
های مشروع از دریا و لطمه به كيفيت آب مورد استفاده  از جمله ماهيگيری و سایر استفاده

ت: لسمت اول مربوط دو لسمت اس  این تعریف شامل  1گردد«.يم  آن  لوبيتو كاهش مط
منشا   دوم    وبه  بخش  كه  حالي  در  است،  آلودگي  اثراتمحل  باعث  كه  پردازدمي  يبه 

 مشمول تعریف آلودگي گردد. دریایي محيط به انرژی یا ماده كردن وارد  دشومي
را  گرمایي    و انرژین  دریایي، دی اكسيد كرب زیست  محيط  كننده  در ميان منابع آلوده

در بخش دوازده  كنوانسيون    :دانست  1  ماده  4وان مشمول تعریف بند  تیل زیر ميبه دال
انجام شده در  های  فعاليتهای ناشي از  آلودگيني  به آلودگي ناشي از پنج منبع اصلي یع

 4و جَ  و آلودگي از طریق  3ونقل ، حمل2تخليه زباله در دریا   1، برداری از دریابهره  2خشكي، 

1. UNCLOS, Article 1(4).

2. Ibid. 194(3a) and 207.
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ر اصلي سازنده عنص  كربن اشاره شده است.    ان است،های انسليتكه همگي مربوط به فعا
آب كره  ،  )اتمسفر(  : هواست  در چرخش ادر سياره ما  منبع  چهار  ين  ب مواد آلي است كه  

)ژئوسفر،  )هيدروسفر( كره  زمين (  زمين  كره  زیست  چرخه    و  پدیده  این  به  و  )بيوسفر( 
به شكل گاز دیك  گویند. هنگاميكربن مي مداكسي ه كربن  در  رها  يكربن  هوا  آید در 
منبع جذب  ها مهمترین  اليانوسشود و در این ميان  های كره زمين ميجذب آبشده و یا  

باید   5كنند.را جذب ميهوا    كربن اكسيددی  درصد از  50حدود  كه    بطوری هستند    ربن ك
فعاليت كه  داشت  ميتوجه  بشری  كربن های  چرخه  جذب ر  تواند  بنابراین  و  بزند  به   ا 

در    6ایش یابد كه باعث آلودگي این محيط گردد.افزای  ها به گونهيله اليانوسكربن به وس
دوازده  كنوانسيون حق  یبخش  بعنوان  دریاها كشتيراني  دریاها  وق  آلودگي  منابع  از  كي 

در فضای    ها ها نه تنتوسط كشتي  كربن اكسيددی  شناخته شده است. انرژی ناشي از انتشار
توان استدالل نمود آلودگي ناشي  يشود. بنابراین مز منتشر ميها ني يانوسهوایي بلكه در ال

كنوانسيون نيز   1ماده  4نيز مشمول تعریف بند  اه ط كشتيای توس از انتشار گازهای گلخانه
  7  شود.مي

ابد، یشواهدی وجود دارد كه درجه حرارت اليانوس با افزایش دمای جو افزایش مي
الي  )انرژی(  گرما  را  انوساین  تحتها  غيرمستقي   طور  لرتاثي   به  تعریف  ر  است.  داده  ار 

دریا،  زیست  محيط  از آلودگي    8های علمي آلودگي دریا جنبه  ،گروه مشترک كارشناسان
نمي اشاره  انرژی  واژه  به  صراحت  نشان    .كندبه  آن  اول  جلسه  گزارش  كه  همانطور  اما 

بعنومي گرما  مي  اندهد،  محسوب  تعریف  این  فشهدف  دو  هر  تبادل  ود.  و  تابش  رایند 
م »انريحرارت  لذا  باشند،  داشته  دریایي  زیست  محيط  بر  مخربي  اثرات  ب توانند  را  ه  ژی« 

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. 

 : رک جمله زا آن در انسان دخالت ثرا در ساليانو  آلودگي و كربن چرخه طالعه م برای .6

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). 



45 |دهقي حبیبي و راعي  |ای ... های منتشرکننده گازهای گلخانهالمللي کشورتعهدات بین

ميعنوان   شمار  به  آلودگي  از   .آوردندمنبع  مانع  كه  گياهي  پوشش  حد  از  بيش  رشد 
مي كشتيناوبری  فرسایش  افزایش  و  شود؛  مهاجرت  ریایيد   هایسازهها  در  تداخل   ،

  1 این آثارند.هایي از نمونه كاهش اكسيژن  ایش فعاليت ميكروبيولوژیك وها و افزهيما
كامل دیگر  سوی  تعریف  از  تترین  دریایي  آلودگي  از  شده  سازمان  ارائه  وسط 

توسعهكهم التصادی  و  سال   اری  تعریف،    1974در  این  برابر  است.  گرفته  صورت 
اس عبارت  انت  آلودگي  یا  مواد  كردن  »داخل  طور  از:  به  در  رژی  غيرمستقي   یا  مستقي  

زیانمحي  آثاری  و  انسان  سالمتي  برای  خطری  كه  انسان  بوسيله  زیست  من   اربط  ابع  برای 
های  مطبوعيت آب صدمه وارد كند و برای استفاده  هها داشته باشد و بار و اكوسيست جاند

ست،  رار گرفته اه در تعریف یاد شده مالک لك   مشروع از محيط مانع ایجاد كند.« معياری
برای   عمل  بودن  مضر  استاصل  معيارمحيط  این  و   .  نشده  آني  خسارات  به  محدود 

درب  یهازیان نيز  را  دهندهمي  رآتي  نشان  شده  یاد  تعاریف  هدف   گيرد.  كه  هستند  این 
بين  از  حقوق  جلوگيری  هرگونهالملل،  نيست  ایادهم  ریختن  دریاها  از ا  زیر  .به  بسياری 

ندارن سمواد خطری  به  یا  و  بد  دریا  بوسيله  مييرعت  هدخطر  مقررات حدود   فشوند. 
كربناكسيددی  با این تفاسير  2ند. موادی است كه دارای آثار مخرب هست به  متوجه  كننده،  
 تواند بعنوان یكي از منابع عمده آلودگي دریایي شناخته شوند.ميگرمایي و انرژی 

تعری دوم  بند  ف  عنصر  در  مندرج  به كنوانس  1  هماد  4آلودگي  بر   يون  آلودگي  آثار 
مادهزیست    محيط یك  معرفي  برای  دارد.  اشاره  بر  دریا  آلودگي،  بعنوان  انرژی  رسي  یا 

حيات یا  انسان  سالمتي  به  آسيب  به  منجر  انرژی  یا  ماده  آن  مي  اینكه  بر دریایي  یا  شود 
لليمي  ب تغييرات اآثار نامطلو  3، ضروری است. ردگذاعملكرد و استفاده از دریا تاثير مي

جه گرمایش  جمله  اكو   انياز  دریایي،  زیستي  منابع  بر  دریاها  آب  آمدن  باال  سيست   و 
، دبيرخانه كنوانسيون تنوع  2009در سال    4شمار است. ها بيیستي اليانوسدریایي و تنوع ز

اليانوس شدن  اسيدی  اثرات  به  راجع  گزارشي  تنوعزیستي  بر  منتشر  ز  ها  دریایي  یستي 
ي شامل آثار تغييرات الليمي نيز  است كه تعریف آلودگي دریای  حاكي از آن  ساخت كه

1. Cámara Stougaard-Andresen op.cit. at 38.

  ، « هادریا  آلودگي   با   مبارزه  حقولي  خالهای  ژئوپليتيك »  حسيني،   محمد   سيد   و   كرمي  گل   عابد  ر،پو كریمي  یداهلل .  2

 . 181-182 صص(، 1394)  ،83 شماره راهبرد و  مجلس

3. UNCLOS Article 1(4).

4. Xue, op.cit. at 557.

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1195278/%da%98%d8%a6%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%87%d8%a7
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1195278/%da%98%d8%a6%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%87%d8%a7
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اللي زیرا    1شود. مي تغييرات  است كه  به  بدیهي  منجر  از جمله  مي  زیانبار  به  آثار  خسارت 
های دریایي  ، زیان به سالمت و بهداشت بشری، ولفه در فعاليتیيمنابع زنده و حيات دریا

ت آب مورد استفاده  روع از دریا و لطمه به كيفي های مشفادهجمله ماهيگيری و سایر است  از
 .شودمي و كاهش مطبوع بودن آن

مصادیق   از  بر    هتوج   لابل یكي  الليمي  تغييرات  تخریب  دریایي،  زیست  محيط  آثار 
مرجاني  صخره صخرهاستهای  از  .  بيش  پناهگاه  مرجاني  ماهي  25های  دو درصد  و   ها 

ز م محل  و  دریایي  گونه  بسياریيليون  هس  ندگي  جوان  دریایي  موجودات  این  تنداز   .
ی، حفاظت از  خدمات اكوسيستمي متعددی همانند كمك به بازیافت مواد مغذها  صخره

، التصادی و مقاصد توریستي را فراه   سواحل در برابر امواج و طوفان، خدمات پزشكي
حاضر صخرهمي حال  در  مرجانكند.  آستانه ي  های  در  آرام  اليانوس  حرارت   در  ي  تحمل 

ها در بسياری از نقاط جهان منجر به  و اسيدی شدن اليانوس  هستند. افزایش درجه حرارت
به مرجاني هاصخره  آسيب  آرام،   ی  اليانوس  در  الليمي  تغييرات  مثال  برای  است.  شده 
يان به دليل  اهدرصدی م  50كارائيب منجر به كاهش    دریای  هند، دریای سر  و  اليانوس

 2ت. ها شده اسنسفيد شدن مرجا

دريا زيست  محيط آلودگي  تفسير. 2-1
كشورها را متعهد  توان مي 1 ماده 4بند آیا با استناد به كه شود مطر  مي پرسشاین اكنون 

. در این تعریف به تغييرات الليمي اشاره نشده دانستتغييرات الليمي    موجباتبه كاهش  
وجود این  با  ه،  است.  ورود  كه  است  روشن  مادهكاماًل  توسط  یا    ر  شده  توليد  انرژی 

یا درزیست  محيط  های انسان، چه به صورت مستقي  و چه به صورت غيرمستقي  به  تفعالي 
منا   كه به  زیانبار  اثرات  به  دریا  بعمنجر  حيات  و  آلودگي    یيزنده  دریا  زیست  محيط  و 

یف وسيع  . با این تعرحقوق دریاهاستن  های مندرج در كنوانسيوموضوع ممنوعيت  شود،
ای تحت پوشش این  رسد انتشار گازهای گلخانهنظر مي  دریا، بهزیست  محيط  آلودگي  از  

  .گيردرژی  لرار مي

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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بند    اب در  آلودگي  عبارت  از  ایستا  بر    1  ماده  4تفسير  تمركز  و  صورت  كنوانسيون 
تهيهدمذاكرات   زمان  مي  ر  استدالل  كنوانسيون،  مدنظركرتوان  الليمي  تغييرات  كه   د 
نبودهكنن مذاكره كنوانسيون  واژه  است. دگان  آلودگي    بنابراین  تعریف  در  محيط  انرژی 
نين تفسيری به چند دليل نامناسب  شود. چای نميی گلخانهدریا شامل انتشار گازهازیست  
وشن  ر  در آن زمان است.ها  دولتتفسير محدودی از لصد    ،اول آنكه این رویكرد  :است

تع از  اصلي  هدف  كه  آلودگي  است  ارائهریف  كنوانسيون  این  از  طي   در  وسيعي  ف 
برای   ممكن  نشانهزیست  محيط  تهدیدات  هيچ  است.  نددریا  وجود  كه ای  ها دولت  ارد 

لصد محدود كردن تعریف به تهدیدات خاصي كه در آن زمان به وضو  مشخص شده  
در   هشد  منجمد  یاعاهدهم كنوانسيون را    ،يریفس دوم آنكه این رویكرد تاند.  بود را داشته

آنكه  حا،  بيندمي  تصویب  زمانِ ای در طول زمان  باید نقش سازندهساز  لانونمعاهدات  ل 
باشند   احوال  داشته  و  اوضاع  پرتو  در  گونهو  را    تفسير شوندای  به  اسناد  این  اهداف  كه 

تفسي   1. برآورد به  منجر  تعریف،  این  از  الليمي  تغييرات  بند  ر  حذف  از  ،  1  ماده  4محدود 
( 1)31  معاهدات مندرج در مادهعرفي تفسير    دهها و برخالف لاعال نيت طرفمانع از اعم

یك معاهده باید با حسن نيت مطابق با   ،كه مطابق با آن  كنوانسيون حقوق معاهدات است
ب  2معنای عادی شرایط آن تفسير شود. حقوق    عددیگر لوا  توجه بها  همچنين معاهده باید 

بين بين  الليم   3ود. ير شتفس  هاطرف  الملل موجود  با   مغایر  ي از این تعریفحذف تغييرات 
از كنوانسيون است كه دولتمواد ملزم ميی  از طریق  ن كها را  تحقيقات علمي دریایي  د 

جمع به  آلودگيدست  با  مرتبط  اطالعات  محيطآوری  برای   های  و  زده  دریایي  زیست 
ا از  حمایت  و  كنند.  ین حفاظت  تالش  لان  بهزیرا    4محيط  غير  ك ظر  است  لبول  این  بل  ه 

 تنها شامل منابع خاصي از آلودگي باشد. تعهدات 
در ذهن    "يرات الليميآثار تغي"حظات مربوط به  این، اگرچه ممكن است مال   عالوه بر

اما از مذاكرات كارگروه مشترک كارشناسان در    .كنندگان كنوانسيون نبوده باشدمذاكره

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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جنبهخص دوص  آلودگي  علمي  كهروشن    1، ریاهای  بالقوه  است  بر تغيير  تأثير  دما  ات 
ژی مدنظر درآن زمان  كنندگان بوده است. منابع انروجه مذاكرهاكوسيست  دریایي مورد ت 

ناشي از تأسيسات صنعتي    ، داخلي از جمله فاضالب خروجي از زمين بيشتر منابع محلي و  
واژه از  استفاده  ع ژیانر»  بود.  بعنوان  »مواد«  كنار  در  آلوده«  تعریف    كنندهوامل  در  دریا 

  2. دید باشده این تهكنندگان نسبت بای از آگاهي مذاكرهتواند بعنوان نشانهنيز مي 1 ماده
دریا«زیست  محيط  نویس تعریف »آلودگي  پيش   ها در زمان تهيه، دولتن یعالوه بر ا

« یا  ا  « رشود مي  منجرتصمي  گرفتند عبارت  »منجر شده  «شود يم  منجر  ماالًاحت با عبارت 
كنند حاین    .جایگزین  اتخاذ  امر  لزوم  بر  اجماع  وجود  از  و اكي  احتياطي  رویكرد 

منظ  پيشگيرانه  اطمي به  استفادهور  از  اليانوس  نان  از  زیستي  پایدار  تنوع  از  حفاظت  و  ها 
ها منجر  شدن اليانوس  دیانكار این امر كه گرم شدن و اسي  3دریایي در كنوانسيون است.

محيطي هدات زیستترین معاو اهداف مه شود، اعتبار دریا ميزیست محيط لودگي به آ
 4شود. ای غيرمنطقي ميكشد و منجر به نتيجهرا به چالش مي

منابع دیگر حقوق    كردنمطر ، با  5كنوانسيون حقوق دریاها   293  از سوی دیگر ماده
مفاد    رای تفسير مترليانهحلي ب، راهحقوق دریاها متنالض نيستندن  الملل كه با كنوانسيوبين 
ا به  كات   ابدریا  زیست  محيط  مفهوم آلودگي    رسد تفسير موسعبه نظر مي  نوانسيون است.ك

و حقوق  سازگارتر است  ، با حقوق مربوط به تفسير معاهدات  1  ماده  4عبارات لفظي بند  
ال تغييرات  تأثير  تحت  ساحلي  ميمي  لي كشورهای  تأمين  بيشتر  چ  .كندرا  همان  يزی  این 

اند. برای  از آن حمایت كردهحقوق دریاها  ده  كنوانسيون  فسران بخش دواز است كه م 
از تكميل كنوانسيون حقوق دریاها پيشنهاد نمود، مقررات كلي در    بلل  6كلمن   كریلمثال  

1. Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Pollution (GESAMP).

  سازمان   به  یيایدر  تسیز  طيمححفاظت از    يعلم  یها بهجن  مورد  در  كه ل هستند  قمست  ي از كارشناسان علم  يگروه

 . دهنديم  يمستق مشاوره  متحد ملل

2. Doelle, op.cit. at 7-8.

3. Verheyen, op.cit. at 204.

4. Cámara Stougaard-Andresen, op.cit. at 41

و   نكنوانسيو   این  بخش،   این  موجب  به  صالحيت   دارای  ن او ید  یا  دادگاه   -1»:  دریاها  حقوق   كنوانسيون  293  اده م.  5

....« نمود خواهد اعمال  را باشند،مي تطابق  لابل وانسيونكن این با  كه الملل بين حقوق لواعد سایر

6. Crylle de Klemm.
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به حمازیست  محيط  خصوص   به نوعي در نظر گرفته شود تا تعهد  ها و از گونه  یتدریا 
 1گيرد.بر د را دری مورد تهدیهااكوسيست 

با   مقابله  در  درياها  حقوق  کنوانسيون  دوازدهم  بخش  در  مندرج  اتتعهد.  2
 اقليمي  تتغييرا آثار
دولت  بخش تعهد  به  مربوط  دریاها  حقوق  كنوانسيون  از  دوازده   حفاظت  به  محيط  ها 

این  زیست   است.  ح مي ز  آغا  192  ماده  با   بخش دریا  برای  كلي  تعهد  كه  و  شود  فاظت 
برداری از  ها برای بهرهت و ميان حق دولتان كرده اسدریا را بي زیست  محيط  ت از  حمای

 2كند. دریا، تعادل ایجاد ميزیست    محيطحمایت و حفاظت از    يفهمنابع طبيعي خود و وظ
كنوانسيون،    ازمطر  است كه با توجه به تعهدات مندرج در این بخش    پرسش اكنون این  

ای نيز  هش انتشار گازهای گلخانهاین تعهدات شامل تعهد به كا دعا كرد كه  توان اآیا مي
در  يم كنوانسيون  دوازده   بخش  در  موجود  تعهدات  به  ابتدا  در  بخش  این  شود؟  در 

به  تعهد  به  همكاری  در  حمایت  از  محيط   الليمي  و  سپس  تغييرات  آثار  با  مقابله  راستای 
 زیست دریا از  منظر كنوانسيون حقوق دریا ها پرداخته ميشود.

آثار  با  مقابله  به  تعهد  و  درياها  حقوق  کنوانسيون  دوازدهم  بخش  .1-2
 اقليمي تغييرات

آلودگي   كنترل  جهت  را  وظایفي  و  حقوق  دریاها  حقوق  كنوانسيون  دوازده   بخش 
به صراحت   192  است. مادهه  ها لرار دادبر دوش دولتكنوانسيون    1  ماده  4موضوع بند  

ميا »دولتدارشعار  كه  حماد  به  متعهد  از  ها  حفاظت  و  هستند.«زیست    محيطیت  دریا 
توان  رو ميگيرد. از این عنوان یك كل دربر ميرا بهها ا، دری192 تعهد عام مندرج در ماده
عرفي مزبور تنها    عرفي الضرر است. زیرا لاعده  ، فراتر از لاعده192  اظهار داشت كه ماده

مناطق   ميتحت صالحيت  بر  اعمال  آن  3شود. ملي  با  حال  تعهدات  كه  بودن  عام  به  توجه 

 .1 Doelle, op.cit. at 8.

2  . UNCLOS, Article 193.

الملل  دریاها ،  ترجمه   وتحقيق  آرمين   طلعت  )تهران:  انتشارات  شهر  دانش،  5931( ص   بين  حقوق   تاناكا،  یوشيفومي .  3
.414 
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به  192ماده   منجر  الدامي كه  التغيير انجام هر  موارد  شود  ليمي  ات  از  یكي  بدون شك، 
 است.   192صریح نقض ماده 
ری، كاهش و  گي ها متعهد هستند تمامي الدامات جهت جلو، دولت194  مطابق با ماده
آلودگي   بهتریرد زیست    يط محكنترل  از  استفاده  با  را  نمایند.  یا  اتخاذ  عملي  ابزار  این  ن 

ر تغييرات الليمي از اهميت برخوردار است؛  ها برای كاهش آثاماده در تحليل تعهد دولت
برای  ها  رود دولتپایه و اساس تعهدات خاص و اصول راهنمایي است كه انتظار مي  زیرا
 1د.ن نجام ده ا ادریزیست محيط و حفاظت از  یتحما

كند تا به هنگام اتخاذ الدامات پيشگيرانه  ها را هدایت ميدولت  ،كنوانسيون  195  ماده
به گونهزیست  محيط  الزم برای كاهش و كنترل آلودگي  یا عمليات   ای عمل كنند  دریا 

بدیل یك آلودگي به آلودگي  ت  یا از  گری د  منطقه  به   منطقه  كی  ها ازآلودگي  انتقالكه از  
ای طراحي شوند كه  ه گونهات كاهنده باید باین ماده، الدام  حسب  شود.  یري جلوگیگر  د

محيطي  نشوند،  موضوعي كه مدنظر مباحث تغييرات الليمي منجر به دیگر خسارات زیست
 2است.

است  212  ماده دوازده   بخش  مواد  از  دیگر  ب   كه  یكي  توجه  با  تغييرات  ه  اگرچه 
ای تفسير كرد  ان آن را به گونهتوای نگارش نشده، اما ميهزهای گلخانالليمي و انتشار گا 

باشد.   لابل اجرا  لوانين و   در سطح ملي  خواهدا ميهاز دولت این ماده  كه در این مسائل 
برای جلوگيری، كاهش و كنترل آلودگي   یزیست  محيط  مقررات الزم  از هوا  از   ا دریا 

ماد  سفرمتا  قیطر این  متعهد ميلتودهمچنين  ه  را تصویب كنند.  را  تاها  ایجاد    سازد  از 
شود  ا ایجاد ميهوایي آنه  للمرویاز طریق    هایي كهند و آلودگيآلودگي جلوگيری كن 

   .را كنترل نمایند
دریاها    207  ماده حقوق  زميني    كهكنوانسيون  منابع  از  ناشي  آلودگي  با  برخورد  به 

بامي نوشتهع  پردازد،  گسترده  آنچنان  ك  باراتي  است  گازهای  مي  ه شده  انتشار  توان 
گيری،  برای جلو  كندها را ملزم ميای را مشمول حك  آن دانست. این ماده دولتخانهگل
ای و جهاني اتخاذ نمایند.  منطقه تمهيدات  ،ش و كنترل آلودگي دریایي از منابع زمينيكاه 

ماده لوانين داخلي  زم ميملها را  دولت  213  از سوی دیگر  تا  را مطاكند  ماده   قبخود  با 

1. Doelle, op.cit. P.  9-10.

2. Ibid. p. 10.
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به  د. البته  دریا وضع نماین   كنندهالمللي برای مدیریت منابع زميني آلودهبين و هر تعهد    207
مي مواد  نظر  به  نسبت  كمتری  اجرایي  لدرت  مقررات  این  زیرا    دارند  195تا    192رسد 

ای كنترل  كنند برها را ملزم ميدولتط  فق   است و   "تعهد به وسيله "تعهد مندرج در آنها  
ها كمتر احتمال دارد نقش مهمي در تعيين تعهدات دولت  دگي تالش كنند و بنابراین ولآ
 1باشد.ای داشته ی گلخانهكاهش انتشار گازها  هب

دریاها  ون ي كنوانس  197  ماده سازمانهای  دولت  ،حقوق  طریق  از  ميكند  ملزم  را  ها 
بين المللي صالح برای  ت نظي  لواعد، استانداردها و  رویههای حما یت و حفاظت از  محيط  
ماده  402  مكلف   موجب  نمایند.  كشورها  همچن ين   به  همكاری  یكدیگر  با  زیست  دریا 
هستند  مستق ي ماً  -  یا  از  طریق  سازمانهای  بين المللي  صالح  -  بطور  مداوم  خطرات  یا  آثار  
آلودگي دریا  را مورد  مطالعه لرار داده و بویژه باید همواره اثرات مخرب احتمالي  هر نوع  
فعالي تي  كه  خودشان   در  دریا   انجام  ميدهند  یا  اجازه  آن را صادر ميكنند،  بررسي  كنند.  
احتياطي "  برای   شكل  "رویكرد  به  را  الزامات  این  جامعه  ب ين المللي  ا خير،  دهههای  در 

كه    212  ماده   3بند    2است.ه  كنند، پذیرفت ای را منتشر ميهایي كه گازهای گلخانهدولت
دولتهای عض و  را ملزم ميكند تا از طریق سازمانهای بين المللي صالح یا كنفرانس های  
دیپلماتيك برای اتخاذ الدامات جهت جلوگيری،  كاهش و كنترل آلودگي الدام كنند،  
نيز با  "رویكرد  احتياط ي"  مرتبط است. برای تعيين  "نهاد صالح"  مندرج در بند  3  ماده  212 
برای ارجاع به آثار تغييرات اللي م ي،  باید كنوانسيون تغييرات الليمي مورد  توجه  لرار گيرد.  
برای   بين المللي  »مكانيزمهای  بعنوان  الليمي  باید  تغييرات  تعهدات موجود در كنوانسيون 
كنترل آلودگي «، به موجب ماده  212  كنوانسيون حقوق دریاها به رسميت شناخته شود.  
انتشار گازهای گلخانهای است تا از دخالت مضر  انسان در   زیرا  هدف اصلي آن كنترل 

 3سيست  الليمي جلوگيری شود.

1  . Ibid. p. 10-11.

 . ر.ک.:  نهي زم نیا در شتريب مطالعه  یبرا. 2

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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شود و با  محيطي تلقي نميكنوانسيون تخصصي زیست  كنوانسيون حقوق دریاها یك  
حقولي استانداردهای  حاوی  مقررات بخش دوازده  كنوانسيون حقوق دریاها  حال  این  
از  سبي  ان م حمایت  و  حفاظت  است  زیستمحيط  برای  ماده   .دریا  به    235  بویژه  كه 

به   دولت  صراحت  از  در  مسئوليت  حفاظت  و  ميزیست  محيط  حمایت  به  پرددریا  ازد. 
حقولي آنها برای جبران خسارت    نظامها باید تضمين نمایند كه  دولت ،  235  ب مادهموج

گزینه دیگر  یا  مناسب  و  جبرافوری  در خصوص خسارتن  های  واخسارت  از  های  رده 
ها را ملزم . این ماده دولتررات مناسب داشته باشدق مدریا  زیست  محيط  آلودگي    قطری

اطمينا منظور  به  بين نموده،  مناسب، در اجرای حقوق  از جبران خسارت فوری و  الملل ن 
توسعه و  بين   كنوني  حقوق  مسئوليتبعدی  به  مربوط  ارزیابي    ؛الملل  پرداخت  و  برای 

خسار به  مربوط  حلغرامت  و  ت  لصوفات  نيز  و  مربوطه  و    وسعهاختالفات  معيارها 
بيمهروش مانند  كافي  غرامت  پرداخت  ی  های  پرداختها صندوقاجباری  با    ت،غرام  ای 

بسيار دليقي را برای مرالبت از  ،این ماده  1كنند. یكدیگر مشاركت   و   استاندارد  تعهدات 
دولتمسئوليت ميتحها  های  به    هداتعت  235  دهامجرای  ا   ن يهمچنكند.  ميل  مربوط 

آثار ماده  .  كنديم   ن يتضم  را  ي مي الل   رات يي غ ت  كاهش  تعهد  موجد  صراحتاً  این  یك 
دریا، از طریق كاهش  زیست  محيط  ر مرالبت و محافظت از  تواند داست كه مي  الملليبين 

این كنوانسيون را در خصوص    ات بعالوه نباید مقرر  باشد.  موثرای  گازهای گلخانه  انتشار
محي طي،  محدودكننده فرض كرد زیرا  ماده  403  در لبال تعهدات زیست  تلمسئوليت دو

مسئوليت   به  ناظر  بين الملل  حقوق  لواعد  دیگر  از  استفاده  برای  را  راه  كنوانسيون،  این 
  2.المللي باز گذاشته استبين 

حقوق   از    زا   ناشي  لائمس  حل  برای  مهمي  لواعد یاها  دركنوانسيون  الليمي  تغييرات 
توسط  ؛ لواعدی كهدارد ها ، گرم شدن و اسيدی شدن اليانوساال آمدن آب دریاهاجمله ب
 . مقرراتبه تنهایي مورد مالحظه لرارگيرندای از اسناد دیگر تكميل شده و نباید  عهمجمو

زمينه   این  در  مندرج  كليدی  عمومي  آلو  194،  192  واد م  در تعهدات  تعریف  دگي  و 
به آلودگي    .است  1  ماده  4دربند    مندرج   دریایي منجر  به وضو   الليمي  محيط تغييرات 

1  . UNCLOS, Article 235(3).

  بر   خسارات  برای   مسئوليت  مورد  در  كنوانسيون   ینا  مقررات»  :داردمي  مقرر   دریاها  حقوق  كنوانسيون  304  ماده .  2

.« كندنمي وارد خدشه  الملل،بين حقوق ر د مسئوليت با ارتباط در  يشتر ب لواعد  توسعه و  دو موج لواعد  اعمال 
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باید  موجود در بخ   شود و تعهداتدریا ميزیست   ش دوازده  كنوانسيون حقوق دریاها 
د. منبع  شودر پرتو لواعد و استانداردهایي كه خارج از این كنوانسيون تدوین شده، تفسير  

وانسيون حقوق دریاها،  كن  212  اتمسفر موضوع ماده  گي از طریقمستقل در خصوص آلود
، بنابراین   پاریس است.  نامهوافقتكنوانسيون تغييرات الليمي و مپذیرفته شده در    تعهدات

 212  پاریس برای تفسير و اجرای ماده  نامهتبعيت از كنوانسيون تغييرات الليمي و موافقت
است. دولتط  مرتب  مناسب  نتيجه  و  به  ت عهد  ه   و  فعل  به  در  این خصوص  تع هد  ها ه  
به    .دارند تعهد  هرچند  دیگر  شده"بعبارت  تعيين  ملي  بصورت    موجببه    1"مشاركت 

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

 2.شوديم لیتبد  يمستق تعهد   كیه ب اهایدر حقوق  وني كنوانس 
با توجه به    ژهیبواها  یس از طریق كنوانسيون حقوق دریپار  نامهتفسير تعهدات موافقت

وفصل اختالفات، یك جهش بزرگ های الزامي حلروش  مقررات بخش پانزده  درباره
ت كنوانسيون به  ت كه طر  دعوای نقض تعهدا شاد در نظر در این زمينه است. البته باید

گلخانه گازهای  انتشار  الليمي،  دليل  تغييرات  و  رای  موجب  حلوشبه  وفصل  های 
ها معموالً به دالیل سياسي  و اغلب دولتاختالفات كنوانسيون، نيازمند یك خواهان است 

موجب   به  الامه  دعوی  امك ان  حال  هر  به  طر   چنين  دعوایي  ندارند.  به  تمایلي  غيره  و 
و   دریاها  كنوانسيون  حقوق  ميان  ارتباط  برای  بالقوهای  مسير  ك نوانسيون،  پانزده   بخش 
موافق تنامه 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

  3بر است.دریا زمانزیست محيط حفاظت از   ينهي در زم ای یا كلفي منطقهرع

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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است،    توجه  موردخش دوازده  كنوانسيون  در تفسير مواد ب  یكي از مسائلي كه
موافقت دیگر  با  كنوابين های  ارتباط  عضو  كشورهای  برای  بویژه  است.  يون  نسالمللي 

كنو عضو  كه  دریاها  تنوحقوق  كنوانس   1زیستي   عانسيون  هستند،  زیستي  نيز  تنوع  يون 
برایمي تالش  و  دریایي  آلودگي  تعریف  برای  جدیدی  بستر  تعهدات    تواند  اجرا 

حفاظت و  حمایت  برای  دریاها  حقوق  با زیست  محيط  از    كنوانسيون  كند.  فراه   دریا 
به پذیرش وسيع هر دو كنوانسيون ررات  ق مبر تفسير    تاثير كنوانسيون تنوع زیستي،  توجه 

زمينهوانكن   ،دریازیست  محيط   در  است.  توجه  لابل  دریاها  حقوق  تعهدات    سيون  تفسير 
ك عضو  تهدید كشورهای  الليمي  تغييرات  كه  امر  این  شناسایي  دریاها،  حقوق  نوانسيون 

بر زیستيجدی  تنوع  كه    است  ای  این  اكوجود  و  یك  برای  زیستي  سال   وس تنوع  يست  
مي و تعهد به  ميان تغييرات اللي   با برلراری ارتباط  2است.   را ميت برخورد حياتي است، از اه

از   و حفاظت  زیس دریا، كنوانسزیست  محيط  حمایت  تنوع  تفسير  يون  در  مهمي  نقش  تي 
دولت مادهتعهدات  داشت.  خواهد  الليمي  تغييرات  كاهش  برای  عضو   293  های 
فراه  نموده   ابزار تفسير  ك یرا بعنوان  ه از كنوانسيون تنوع زیستي  اداستف   كنوانسيون زمينه

البته محد  است.  تفسيری،  ابزار  یك  بعنوان  زیستي  تنوع  كنوانسيون  از  به  استفاده  ود 
3. پيوسته باشندي است كه به هر دو معاهده ی اختالفات كشورها

در 2-2 همکاری  به  تعهد  و  درياها  حقوق  کنوانسيون  دوازدهم  بخش   .
 زيست دريامايت از محيط  ح
پت  با به  دریاهوي وجه  جهان،ستگي  آلودگي  زیست  محيط  از    حمایت  ای  برابر  در  دریا 

ها ميسر نيس ت. از این رو  دادگاه  بين المللي حقوق دریاها،  بصورت انفرادی توسط دولت
»بر   است:  نموده  تاكيد  اینگونه  بين المللي  همكاری  اهميت  بر  لضيه  ماكس   پالنت،  در 
اساس بخش دوازده  این كنوانسي ون و حقوق  بين الملل 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. 

 به:   دي مراجعه كن يستیو تنوع ز  يميالل  راتييتغ  انياط مخصوص ارتب در. 2

Intergovernmental Panel on Climate Change, “Climate Change and Biodiversity”, 

Technical Paper, IPCC Working Group II, Technical Support Unit, (April 2002). 

 .شود  رفته یپذ يعرف  المللنيقوق بعنوان حب ي ستیتنوع ز  ونيكنوانس تي . مگر آنكه ماه3
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 در   اساسي   اصول  از   ریهمكا به  تعهد  1. دریا است....« زیست  محيط  بنيادین در محافظت از  
جلوگيری   از   آلودگي   زیستمحيطي   دریاها  بر  اساس  فصل   دوازده    كنوانسيون  حقوق   

  2. ستا الملليبين  مقررات دیگر و دریاها
جلوگيری از آلودگي    منظوربههمكاری    مينهمتضمن تعهدات صریح در زون  ي س كنوان

و   ها به منظور حمایتكند: »دولتكنوانسيون تصریح مي  197  دریا است. برای نمونه، ماده
از   شكلزیست  محيط  حفاظت  به  شكل   يمقتض  موالع  در  و   يجهان  دریا  ، ی امنطقه  به 

سازما طریق  از  یا  بين نمستقيماً  صالحيتلاهای  تنظي مللي  در  لواعد،    دار،  تبيين  و 
روش و  بين استانداردها  شده  توصيه  ای های  با  منطبق  یكدیگر  المللي  با  كنوانسيون  ن 
دهد كه دامنه ای نشان مي جهاني و منطقه  كلماترسد  نمود.« به نظر ميهمكاری خواهند  

سوی دیگر واضح    زلي نيست. اروهای دریایي تحت صالحيت ملماین مقرره محدود به ل
اثبا با  منابع عمدهاست  الليمي خود یكي از  اینكه تغييرات  1  مادهآلودگي مندرج در    ت 
به منظور حمایت و حفاظت از    ن است،كنوانسيو در    دریازیست  محيط  كشورهای عضو 

 .ندخصوص این منبع آلودگي نيز به همكاری با یكدیگر متعهد
ها  برای   جلوگي ری  از   ایراد  خسارت  به  سرزمين   دولت  دیگر،دولت  تعهد  كه  طورهمان

یك  تعهد  یكجانبه  نيست؛  كليه  دولتها  ملزم  هستند  كه  به  موجب  حقوق  بين الملل  عرفي  
برای  جلوگيری   از   آلودگي   زیستمحيط  دریا   به   همكاری   با  یكدیگر  بپردازند.  تعهد  عام   
همكاری  دولتها  در  مسائل  زی ستمحيطي،  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.است دریاها محيطزیست به آلودگي حدالل ایجاد برای مقتضي
به    دریازیست  محيط  دا كند كه  ي پاطالع    گاه»هر:  كنددولت را موظف مي  ، 198  ماده

لریب خطر  معرض  در  آلودگي  بالعلت  است،  دیده  آسيب  یا  دارد  لرار  فاصله  الولوع 

1. The MOX Plant Case (Ireland v. United Kingdom), International Tribunal for

the Law of the Sea, Provisional Measures, 2002, paragraph 82. 

محيط   دریاها   و  صيد   غيرمجاز   منابع   زندهي   زیست  لودگي آ  از   اشي ن  خسارات  جبران  و   پيشگيری »  صالحي،  . جواد 2

آن«، مجله ایمني زیستي دوره 7 ،  شماره  2 ، )3931(، ص  12.

. 13 ص ان،هم  صالحي،  .3

https://www.itlos.org/cases/list-of-cases/case-no-10/
https://www.itlos.org/cases/list-of-cases/case-no-10/
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ه آنها لطمه بزند و  دهد این آسيب بهای دیگری كه احتمال ميمراتب را به اطالع دولت
سازمان اطالع  به  ذینيز  بين های  لبللي«  لماصال   خطر  چنانچه  ود  جوالقوع  ریبرساند. 
دولت باشد،  منطقههایي  داشته  در  شدهآسيب  كه  والع  سازماندیده  و  بين اند  للي  المهای 

، برای از بين بردن آثار آلودگي و پيشگيری یا تقليل صدمات،  ید تا حد امكانصال  باذی
منظور  این  به  و  نمایند  مشتركاً طدولت  همكاری  باید  مقابله  ر ها  برای  اضطراری  با های 

(. همچنين تعهدات مربوط به  199  )ماده  يه كننددریا تهزیست  محيط  دگي در  و لحوادث آ
( مقرر شده 226 ماده 2های خارجي )بند ی فيزیكي كشتيها همكاری در مقررات بازرسي

به   .است تعمي   لابليت  تعهدات  گلخانه  كنترل  این  گازهای  كشتيانتشار  توسط  را  های  ا 
 دارد.

ررات راجع به آلودگي ناشي  مستقي  در مق ری به طور غيراكبه همتعهد  این،    بر  عالوه
ی بستر دریا تحت  هادگي ناشي از فعاليت(، آلو207  ماده  4بند  )  خشكي  از منابع مستقر در
ملي زاید208ی  ماده  5)بند    صالحيت  مواد  دفع  از  ناشي  آلودگي  (،  210  ماده   4)بند    (، 

3)بند    ق جویا از طری  جو  ودگي ناشي از لآ( و  211  هماد  1ها )بند  اشي از كشتين  آلودگي
های مهمي در زمينه امكنوانسيون حقوق دریاها گ  ،در مجموع  1است.  شده  ( درج212  ماده
ها و همكاری در این زمينه برداشته است كه  ع مقررات جامع آلودگي دریا در اليانوسوض

 نيز دارد.  ا رای گلخانهای ناشي از انتشار گازهای هلابليت تسری به آلودگي

وق درياها و ارزيابي آثار تغييرات اقليميم کنوانسيون حقبخش سيزده.  3-2
 بر درياها  
ي  ی ایكنوانسيون مربوط به تحقيقات علمي دریایي است. تحقيقات علمي در  يزده بخش س 
ل محيط زیست( دارای بره   ملالحفاظت از محيط زیست )و به تبع آن حقوق بين   و مقوله

دارد: مقرر مي   238  بخش سيزده ، ماده  هن مقررنخستي   2كدیگرند. یو تأثر بر    نش و تأثيرك
دولت  از  ها صرف»تمام  سازمانمولعيت  نظر  و  آنها  بين جغرافي  دار  المللي صالحيتهای 

ای در  مقرر  نحو  به  كشورها،  سایر  تكاليف  و  حقوق  رعایت  به  منوط  دارند،  ن  حق 

 . 418 همان، صتاناكا،  .1

یي: یست دریاحفاظت از محيط ز  ني، »محورهای ارتباطي ميان تحقيقات علمي دریایي و مقولهسيدضياءالدین مد  .2

. 92، ص (1391، )11شناسي، سال سوم، شماره المللي«، اليانوسناوی حقولي بيیك واك
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در علمي  تحقيقات  انجامكنوانسيون  تصریح  .  دهند...«   یایي  مقرره  تمامي  مياین  كه  كند 
از جمله دولتدولت نها  و  های محصور در خشكي و دارای وضعيت  امساعد جغرافيایي 

دولت حق همچنين  كنوانسيون  غيرعضو  علمي  های  تحقيقات  انجام  حق  از  دریاها  وق 
.دریایي برخوردارند

از دولت  194  ماده  1بند   »بخها ميكنوانسيون  با    ه واهد كه  كاهش و كنترل آلودگي 
عملياس و  بهترین  از  توانایيتفاده  با  منطبق  و  ممكن  ابزار  مبادرهایشترین  ورزند« ان  .  ت 
مقولهمي دو  كه  نمود  مالحظه  از    توان  حفاظت  و  »حمایت  و  دریایي«  علمي  »تحقيقات 

گونه به  دریایي«  زیست  تنگاتنگ  محيط  خورده  به ای  پيوند  دی  .اندیكدیگر  بيان  ر گبه 
م مقولهارتباط  دو  متح   يان  از  حفاظت  و  حمایت  و  دریایي  علمي  زیست  قيقات  حيط 

زیست دریایي است    موضوع حمایت و حفاظت از محيط  ندهدریایي از یك سو دربردار
از    و  ها )با حدود و ثغور متفاوت( بدل شده استكه امروزه به تعهدی برای تمامي دولت

وا این  متضمن  دیگر  كسوی  است  م  مقوله  هلعيت  از  حفاظت  و  زیست  حمایت  حيط 
عم )دریایي( هدف  دیگر،  بعبارت  است.  دریایي  علمي  تحقيقات  تحقيقات    دهنيازمند 

ها، اطالعات و نتایجي است  دستيابي به داده  علمي دریایي )در مقایسه با سایر تحقيقات(،
ورهای  شكرسد  ظر ميبه ن  1خواهند آمد.زیست  ط  يحمكه به كمك حفاظت و حمایت از  

اللي لرباني   ميتغييرات  مولعيت جغرافيایي خود  مي  از  فارغ  به خوبي  توانند  مقرره  این  از 
بب  عبهره  تحقيقات  انجام  با  زیرا  زمينهرند.  در  بر    لمي  الليمي  تغييرات  زیست  محيط  آثار 

بر   تغييرات  این  آثار  اثبات  و  مدرزیست  محيط  دریایي  دریایي،  جانداران  و  توان  يیایي 
دوازده    بخش كه در ایجاد این آثار دخيل هستند،    ورهای عضو كنوانسيونكرد كش  اادع

نقض   را  باشد  مي  دریایي  زیست   محيط  از  حفاظت  و  تای حم  زمينه  در  كه  كنوانسيون
  .اندكرده

پدیده  الليمي  اكوسيست تغييرات  بر  كه  است  جهاني  از  ای  دریایي  طيف  طرهای  یق 
فرآیندهای از  ش  وسيعي  ميمي فيزیكي،  تأثير  بيولوژیكي  و  پيش يایي  آثار  گذارد.  بيني 

ها  ام مقياسكه چنين آثاری در تمدریا مستلزم آن است  زیست    محيطتغييرات الليمي بر  
با این حال، اكثر تحقيقات علمي در زمينه بر    مشخص شوند.  الليمي  محيط آثار تغييرات 

. 93، ص همان .1
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دود شناسي( در مكان یا زمان محمشناسي، بوای مثال هواشناسي، اليانوسبردریا )زیست  
وو  اند  شده زماني  تمام جوانب  باید  تحقيقات،  این  دلت  افزایش  منظور  چنين    به  مكاني 

گيرد.   لرار  مدنظر  نمونهآثاری  باب  گسترده  از  زمينه  تحقيقات  این  در  اروپا  ، اتحادیه 
ت  زیادیاطالعات   چگونگي  خصوص  سيست اثدر  بر  الليمي  تغييرات  دریا ير  در    يیهای 

های مختلفي  هنو زماني فراه  كرده است. این تحقيقات در زمي  های مختلف مكانيمقياس
در زیست كره و اثرات فوری افزایش دما بر    كربن اكسيددی  مدتوالنيهمچون اثرات ط
ریف آلودگي مندرج در  تع با اثبات شمول تغييرات الليمي در   1ها است. متابوليس  باكتری

رد،  دریایي دازیست  محيط  چنين آثاری بر    سيون و اینكه این تغييراتناكنو  1ماده    4بند  
گازها   تعهد انتشار  كاهش  كنوانسيون    ایهگلخانی  به  دریاها  1982حسب  مطر   حقوق 
شود. مي
ر  تحقيقات زیادی به منظور درک بهت كنوانسيون، تاكنون    13به یُمن مجوزهای بخش   

ال بر  الليمي  تغييرات  ايانوساثرات  است.  جن ها  نشابررسيام شده  سال    20دردهد  ن ميها 
علوم  و عالوه بر محققين  اند  هگذشته، علوم دریایي تحت تأثير تغييرات الليمي لرار گرفت

اللي اليانوس و  اكولوژیستزیست  ي،شناسشناسي  و  دریایي  برشناسان  نيز  آثار    ها  این 
بيشتری برخيردهك  تمركز  ن  اند.  رشد  زیادمعتقدند  تغيير  هایپژوهش   سبتاً  با  ات  مرتبط 
بين   ينهالليمي در زم هيئت  انتشار نخستين گزارش  با  الليمي  الدولي تعلوم دریایي  غييرات 

بوده كه حاكي از نفوذ این گزارش و تأثير آن بر  همزمان 1990سازمان ملل متحد در سال 
است.  دریایي  علوم  مثال    2دانشمندان  بنياد  برای  تحق   راات پژوهشگران  مف ق يدر  صل  ات 

خاليانوس سشناسي  در  دریایي    بر  2013تا    2009های  الود  زیستي  تنوع  نقش 
اكوسيس ميكروسكوپي   دریایيدر  تغييرات  و    ت   در الليماثر  یا  شدند  متمركز  آن  بر  ي 

سال در  دیگری  صخر  2018تا    2016های  تحقيقات  سازگاری  لدرت  مطالعه  های  هبه 

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- change- 

denmark-ipcc/how-climate-change-changed-the-face-of-marine-science/1429315, 

(last Visited 15 Jan. 2020). 
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با تغيي  الليميمرجاني در مقابله  به مدد چنين   1پرداختند  رات  در  هایي است كه  پژوهش   و 
ها را مورد  ات الليمي بر اليانوسهای اخير، مجمع عمومي سازمان ملل متحد آثار تغييرسال

است. داده  لرار  عمومي  شناسایي  فعاليت  ،مجمع  بهبود  به  را  برای كشورها  علمي،  های 
آثا  بر  ر  ارزیابي  الليمي  تن   زیست  محيطتغييرات  و  توسعه زیستي    عودریا  و  دریایي 

فراخوانده است.   افزایش دانش علمي در رابطابزارهای سازگاری  اهميت  بر  با  همچنين  ه 
مشاركتاليانوس طریق  از  زمين  جو  و  برنامه  ها  سيست در  و  اليانوس  رصد  های  های 

دانش  فتپيشر  زیرا واضح است كه  2دارد.د  اطالعات جغرافيایي مانند نظارت جهاني تأكي 
مالي است.  های علمي، فني وفوری ظرفيت ن زمينه نيازمند تقویت ای در

هایي را برای مقابله با  بودجه و مكانيزم  ،ليميكنفرانس اعضای كنوانسيون تغييرات ال 
همچنين ابتكارات   .است  های كاهش و سازگاری با تغييرات الليمي تخصيص دادهچالش 

بين سازمانخ پژوهشي و شرسس، موردولتيهای غي صوصي مشترک  جاری  های ت كتات 
ای مقابله با  اما والعيت آن است كه چنين الداماتي بر 3ها كمك كرده است.به این پژوهش 

.ها تحميل شده ناكافي استالليمي كه بر بسياری از ملتمشكالت و خسارات تغييرات 
د حقوق  كنوانسيون  حقولي  مياریچارچوب  حساس  توازني  بر  مبتني  آزادی  اها  ن 

و حمایيق تح  دریایي  علمي  منافع دولتقات  از  دامنه ت  این،  با وجود  است.  های ساحلي 
يست. مثاًل تمایز تحقيقات علمي دریایي از اكتشاف  ماًل روشن ن ي دریایي كاتحقيقات علم

دولت حتي  دیگر  سوی  از  است.  مشكل  عمل  در  طبيعي  لدرتمندِمنابع  دارای    های 
دریایيِفناوری علمي  تتهفایتوسعه  های  به  لادر  تنهایي  به  اليان،  سازوكارهای  ها  وسشریح 

بنابراین، همكاری بين  د چنين تحقيقاتي ضروری است. با توجه  المللي برای پيشبرنيستند؛ 
تحقيقات   اینكه  بين به  علمي  است، همكاری  بشریت  نفع كل  به  دریایي  در  علمي  المللي 

سياری  ون حقوق دریاها متضمن بي ساست. كنواناز اهميت روزافزوني برخوردار  ه  این زمين 

 به نشاني    این بنياد وبگاه  ک. های آن ر. این بنياد و پژوهش خصوص مطالعه در رایب .1

 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/international-

law-161024_ScientificNotes_Oct2016  _BD_ppp-14.pdf, (last Visited 15 Jan. 2020).  

3. Ibid.
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در    بنابراین   1ت؛ ي دریایي اس تحقيقات علم  المللي در زمينهاز لواعد در مورد همكاری بين 
این همكاری باید مدنظر لرار گيرد. تمامي   ،تغييرات الليمي  تحقيقات علمي دریایي درباره

ييرات الليمي  غتمتضرر از    ساحلي یا بدون ساحل و كشورهای  ایكشورها اع  از كشوره
كشورها توليدكنندهو  گلخانه  عمده  ی  زمينهگازهای  باید  تح  ای  چنين  را  انجام  قيقاتي 

 اه  كنند.فر
اصوالً   دریایي  تحقيقات  مي  صورتبهاگرچه  صورت  از  ملي  مواردی  ولي  گيرد، 

تشویق    242و    143آن را در مواد    1982ن  يوالمللي نيز وجود دارد و كنوانسهمكاری بين 
بين   هدكر همكاری  اكثر  الملاست.  باشد.  خاص  موردی  در  و  مولتي  است  ممكن  لي 

بين همكاری سازالمهای  توسط  بين مانللي  بين های  غيردولتي  یا  و  صورت  الدولي  المللي 
بين اصل همكاری  2گيرد.مي بين المللي كشورها و سازمانهای  اطمينان  ت  المللي جه های 

داده درست  جریان  بين  طاانتقال    و  هااز  كش العات  و  تحقيقات  محققان  در  كه  ورهایي 
در حال  د باید كشورهای ساحلي گيرد. البته این فراین كت دارند انجام ميعلمي دریایي شر

پشتيباني كند. مستقل  دریایي  علمي  تحقيقات  انجام  برای  را  تحقيقات    3توسعه  مثال  برای 
مي بر گي تأثير تغييرات اللي نودر خصوص چگ ای  اروپا اطالعات گسترده  دیهحاات  گسترده
مقياسسيست  در  دریایي  فراه   های  زماني  و  مكاني  مختلف  ای های  است.  ن  كرده 

در طوالنيزمينه  تحقيقات  اثرات  همچون  گوناگوني  در    كربن اكسيددی  مدتهای 
متابوليس   زیست بر  دما  افزایش  فوری  اثرات  و  در    4هاست.كتریبا كره  كشورهای  نقش 

ای، برای همكاری  كوچك جزیره  ر حال توسعهالليمي بویژه كشورهای د رض تغييراتمع
دریایي بسيار برجسته است و  زیست  محيط  لليمي بر  مربوط به آثار تغييرات ا  در تحقيقات

بين مي مسئوليت  به  استناد  برای  را  زمينه  آینده  در  كشورهای  تواند  ه كنندشرمنت المللي 
 كند. ای فراه گازهای گلخانه

 . 545كا، همان، صاانت. 1

لو،2 رابين چرچيل، آلن  ال   .  بين  انتشارآلایي، چاپ    ، ترجمه بهمنملل دریاهاحقوق  )تهران:  ات گنج دانش،  هفت  

 . 459( ص 1393

  ، 3  شماره  خارجي،  ت سياس  امهفصلن  ،«ایيدری  لتصادی ا   نحصاری ا  منطقه   در  علمي   تحقيقات »   رعایا،  امين  یاسر.  3

 . 781 ص  ،(1391)

4. Carlo Heip, op.cit. P. 141. 
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 عضو   غير   کشورهای   به   درياها   حقوق   کنوانسيون   محيطي زيست   تعهدات   ری س ت .  3
آن دسته  وانسيون حقوق دریاها همواره مشمول  های غيرعضو كنتردیدی نيست كه دولت

عرفي لواعد  كه  هستند  كنوانسيون  در  مندرج  مقررات  یا  بين   از  كرده  مدون  را  المللي 
شده  الباًتعم عرف  به  كنوانسيولسمت  رگی د  بارتعباند.  تبدیل  از  كليه هایي  برای  ن 

معتبر خواهد بود.  د یا خير، محفوظ و  ن شباكنوانسيون  عضو  هان اع  از آنكه  كشورهای ج
و  ت به مسائلي  نها آن لسمت از مواد كنوانسيون كه صرفاً مولود توافق متقابل  ناظر  عمدتا 

آی و  وشكلي  است  كشط  يني  به  منحصر  ندارد،  تقنيني  عضو  بيعت  فقط  وبورهای  و  ده 
مند  توانند از حقوق لراردادی ناشي از آن بهرهميبه آن متعهد هستند و    كشورهای عضو

  1شوند.
با مشاركت تمامي كشورها صورت گرفت و   تدوین كنوانسيون حقوق دریاها تقریباً 

اج طریق  از  نهایي  متن  در  مندرج  لواعد  از  شدمابسياری  والع  لبول  مورد  ب  2ع  دليل و   ه 
با  دهترگس   تصویب پذیرش  معاو  از  الی  حمایت  به  مربوط  دریا،  زیست    محيطهدات 

در كمي مندرج  تعهدات  این  كه  از  توان گفت  بخشي  به  تبدیل  دریاها،  حقوق  نوانسيون 
 3اند.عد عرفي شدهلوا

موضوع   عضویت  اهميت  عدم  لحاظ  ا به  یكي  امریكا،  متحده  نی تربزرگز  ایاالت 
گ گازهای  به  شود.  ميعف  مضا  1982كنوانسيون    رد  ای،لخانهتوليدكنندگان  هرچند 

برای امریكا همراه با منافع   1982كنوانسيون  اعتقاد مسئولين دولتي و حقولدانان امریكایي، 
است مخالفت  اما  خاصي  به  توجه  یازده   با  فصل  با  امریكا  شده  اعالم  لبل  از  های 

دریاها؛  صوكنوانسيون در خ بستر  بر  نظام حاك   امهو جمرئيس    ان،ریگ ص  ریكا،  ر ولت 
م از  یك  پس  برای  اه  كنوانسيون  شدن  به  امضاء گشوده  تصمي   كه  كرد  اعالم  رسما   ،

ندارد. امضای كن  مواد   4وانسيون  بيشتر  داشت  اظهار  ریگان  این كنوانسيون،  رد  با  همزمان 

1« كاظمي،  اصغر  علي  م  مسئله.  حقو شمول  جدید  كنوانسيون  به  فاد  دریاها  غيرعضو ق  ثالث  مجله كشورهای   ،»  

 .75-76(، ص  1366حقولي، شماره هشت ، )

2. Bernhardr, Rudolf, Custom and Treaty in the Law of Sea (Leiden: Nijhoff, 1987)

P. 328.

 . 415ص  ، نما. تاناكا، ه 3

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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دربردارنده معاهده  ملت  این  تمام  مارس  د  1هاست. منافع  وجود    1983ر  متحده  ایاالت 
برای  ارحصان  نطقهم را  التصادی  بيانيهی  در  و  نمود  اعالم  مقررات  خود  داشت  اعالم  ای 

 2عنوان »حقوق دریایي موجود« يانوس كه عموماً بسنتي از ال   دهاستفا  ر زمينهكنوانسيون را د
تأیيد ميناميده مي بوشود،  این  اظهارات  این  از  بخش    نشان داده شود  كه د  نماید. هدف 

این   بين قوح  معاهده بهمهمي از  به آن  و امریكا مي  است  تبدیل شده  الملل عرفيق  تواند 
كه در  ین كشور نيز بكار برد. بویژه آنالل را عليه اتوان این استدبنابراین مي  3.استناد كند

حقوق دریاها،    ونامریكا با امضای توافقنامه نحوه اجرای فصل یازده  كنوانسي  1994سال  
بعمال از مهمترین مخا نيز دست  ش ماهوی كنوانسيوبخا  لفت خود  ن یعني فصل یازده  

4برداشته است. 

بين ها، دیواندادگاه دالمللي، دولتهای  )بسياری  ني  لرن گذشته  ر  ها و محققان طي 
كنوانسيون مختلف  مقررات  گذشته(  دهه  چهارگانه  دو  كنوانسيون  1958های   1982و 

ها از جمله  دولتاند و تمامي  ردهك  یيرفي شناساالملل عدریاها را بعنوان حقوق بين ق  حقو 
نپيوسته معاهدات  این  به  كه  ملزمكشورهایي  را  مع  اند  این  اجرای  ميبه  در  دانند.  اهدات 

المللي متعددی به حقوق عرفي دریایي مندرج در كنوانسيون  گذشته، اسناد بين   چند دهه
م.  اندای كلي كردههحقوق دریاها اشار امروزه كدام   كه د  شوطر  مياكنون این پرسش 

سخ  اپ االجرا است.الملل عرفي برای تمام كشورها الزمحقوق بين  د این معاهده به منزلهموا
آرا در  پرسش  این  بين   یبه  دیواندیوان  دیگر  و  دادگستری  ميالمللي  یافت  شود.  ها 

ت از  كنوانسيون كه موضوع این نوشتار اس   ه بسياری از مقررات بخش دوازده  و سيزد
از  همكاری در حف  فهظيو  جمله احيا زیست  محيط  اظت  به    5زمين  یدریا در لضيه  نياز  و 

“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). 

https://doi.org/10.1080/00908329609546074
https://doi.org/10.1080/00908329609546074
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بخشي از  عنوان  بالمللي  مراجع بين   ی، در آرا1پالپ ميلز  ندهمحيطي در پروارزیابي زیست
 . انداعالم شده  الملل عرفيحقوق بين 
جمله    لوو    چرچيل ذیلمق از  كنوا  ،ررات  دوازده   بخش  در  حقو مندرج  ق  نسيون 

 اند:الملل عرفي شناسایي كردهحقوق بين   انعنوبهیاها را در
تخليه5)210  ماده  -الف دریا  (:  در  منطقهزباله  التصادی    ی سرزميني،  و فالت  انحصاری 
 لاره؛ 
 : الدامات فراتر از دریای سرزميني؛ 221 ماده -ب
  .تحاكميت  : مصوني 236 ماده -پ

مندرج در كنوانسيون    یادرزیست  محيط    ازت  ط به حمایدر این دیدگاه، تعهدات مربو
در حال حاضر تعهد به    است.  الملل عرفي شدهحقوق دریاها تبدیل به بخشي از حقوق بين 

  2. باشدالملل عرفي حقوق بين  ، ممكن است بيان كننده198 رساني، مندرج در مادهاطالع
بين دیوان  و   هادادگاه مندرج  ،الملليهای  س  مقررات  بخش  را ده يزدر  كنوانسيون    

بين   درباره حقوق  علمي،  عرتحقيقات  نخواندهالملل  مي  اند.في  مقررات  ولي  كه  داني  
كنوام ماهوی  به  وضوعات  نزدیك  از  بعد  اكنون  كنوانسيون    40نسيون  تصویب  از  پس 

جهاني اعظ  جامعه  بخش  اجرای  مورد  عمومي  تنها  ا  بطور  كرد  ادعا  بتوان  شاید  و  ست 
بدولت كه  ازبره  هایي  مقرر  خي  داشتهاین  مستمر  اعتراض  ميات  كنند  اند،  ادعا  توانند 

 امروزه نها به عنوان لاعده عرفي لابليت اجرا ندارد.  مقررات تاسيسي كنوانسيون نسبت به آ
سيزده   فصل  مقررات  مورد  د  ،در  تحقيقات  برای  ساحلي  كشور  منطقه ر  اصل رضایت 

لاره  ،انحصاری فالت  و  از   ،التصادی  بيقوح   بخشي  عرن ق  است.الملل  حال    في  این  با 
های  به درخواست  كنوانسيون، دولت ساحلي در شرایط عادی باید  246  ماده  3حسب بند  

دهد. مثبت  پاسخ  مناطق  این  در  علمي  تحقيقات  جزئيات    انجام  از  بسياری  این  وجود  با 
یه و نبود  رود  دليل كمبورساني و رضایت ضمني، به  زمان اطالع  لهرژی  كنوانسيون از جم

لاعدهویژگ بين   ،ي  از حقوق  به بخشي  تبدیل  تا  ندارند  لابليت آن را  الملل عرفي  احتماالً 

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.

https://brill.com/view/journals/ocyo/21/1/ocyo.21.issue-1.xml
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حتي  ای،  گازهای گلخانه  توان نتيجه گرفت كه كشورهای منتشركنندهبنابراین مي  1.ندشو
صورت حقو  در  كنوانسيون  در  عضویت  امریكا  دریاهاق  عدم  بهمانند  مقررات   اغلب  ، 

متعهد هستند. ده يزدوازده  و س  خش ب درمندرج 

گيرینتيجه
معاهدات خاص    با  مقایسه  در  دریاها  حقوق  عام  يط ي حمستیزكنوانسيون  كنوانسيوني   ،

مي از  تلقي  حفاظت  خصوص  در  كلي  مقرراتي  تنها  كه  ولي  زیست  محيط  شود  دارد، 
شده    نيبي فات پيش فصل اجباری اختال   های حل ودر آن روش  كهدارای این مزیت است  

بناب بتوان  است؛  چنانچه  زیستراین  تعهدات  حقوق  نقض  كنوانسيون  نقض  را  محيطي 
 بتوان عليه نالضين طر  دعوا نيز نمود.   الًدریاها دانست احتما

جه به آثار  تو ای را با  توان گازهای گلخانهتالش شد تا نشان داده شود مي  مقالهاین  در  
بر   در  ت  زیسمحيط  ودگي  آلف  تعریول  شمم  دریا،زیست  محيط  آن  مندرج  دریا، 

گازهای  بزرگ  كنوانسيون حقوق دریاها دانست و از آن نتيجه گرفت كه منتشركنندگان  
ميگلخانه بنابراین  هستند؛  دریاها  حقوق  كنوانسيون  نالض  از  ای  استفاده  با  توان 
حلمكانيزم الزامي  كنوانسيون  ل  وفصهای  این  پانزده   بخش  در  آنهامندرج  ر  ط  عليه 

كنو كرد.  بند  دعوی  در  دریاها  حقوق  گسترده1  ماده  4انسيون  تعریف  آلودگي ،  از  ای 
مي ارائه  ميددریایي  و  شهد  گرم  اليانوس  و  دنتوان  شدن  آب  اسيدی  آمدن  باال  و  ها 

( منطبق دانست و از برخي  4)1  دهرات الليمي هستند را با تعریف ماي دریاها كه از آثار تغي 
در  تعهدات و سيز  خش ب  موجود  برای  دوازده   الداماتي  انجام  منظور  به  ده  كنوانسيون 

 رد.  ت الليمي استفاده كرفع آثار سوء تغييرا
مستقيمي    هيچ اشاره  ،1  ماده  4مندرج در بند  زیست  محيط  اگرچه در تعریف آلودگي  
ندارد وجود  الليمي  تغييرات  توليدامك  ؛ به  انرژی  یا  ماده  هر  است  روشن  توسط   اًل  شده 

زیست دریا    كه به صورت مستقي  یا غيرمستقي  منجر به آلودگي محيطهای انسان  ليتعاف
دری حيات  به  آسيب  ممایي  و  ماده  این  موجب  به  است.  شود،  اساس نوع  تعریف    بر  این 

مي  "ایگازهای گلخانه"وسيع،   انتشار آنآلودگي محسوب  و  پوشش رژی   ت  شود  حت 
لر كنوانسيون  این  ميحقولي  اینز  د؛گيرار  انتشار  و    یرا  صدمه  ورود  به  منجر  گازها 

1. Ibid. p. 251.
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دریا حيات  و  زنده  منابع  به  بهیي خسارت  و  سالمت  به  زیان  در  ،  ولفه  بشری،  داشت 
استفادهعاليتف سایر  و  ماهيگيری  جمله  از  دریایي  به های  لطمه  و  دریا  از  مشروع  های 

. شودطبوعيت آن ميم كيفيت آب و كاهش 
كنوانسيون   دریامقررات  دوازد   ژهیبو  هاحقوق  شرابخش  آن،  برای ه   مناسبي  یط 

مي فراه   الليمي  تغييرات  تأثير  تحت  عليه  كشورهای  تا  منتشركننده آورد  كشورهای 
این گازها و نقض تعهد حمایت و  خاطر نقض تعهد به كاهش انتشار  ای بهگازهای گلخانه
از   تعهدات  زیست    محيطحفاظت  كنند.  دعوی  طر   و    هب ها  دولتدریایي،  حمایت 
از به  زیست  محيط    حفاظت  تعهد  و  آلودگي  كنترل  و  طریق جلوگيری، كاهش  از  دریا 

بهتری از  لابليتاستفاده  با  مطابق  ابزار عملي  تعهدات    ،194  ماده  مندرج در های دولت،  ن 
لضایي   گي به خارج از محدودهودمهمي هستند. همچنين تعهد به جلوگيری از گسترش آل

باید   ت.اس ي  مهم  رهقرم  ،دولت این نكتهالبته  توجه داشت كه ماهيت بخش دوازده     به 
لمللي تفسير نشده و تنها در دعوای مالزی عليه  اكنوانسيون تاكنون توسط یك دادگاه بين 

نوانسيون  ك  194و    192زمين توسط سنگاپور به مواد    یی احياهاسنگاپور در مورد فعاليت
مللي حقوق دریاها در رأی  البين دادگاه    نيزه  ندن پرودر آكه    به صراحت اشاره شده است

این   از  ماهوی  تحليل  مولت،  الدامات  درخواست  در خصوص  نداد.  خود  ارائه  مقررات 
ع دعوای خود  در  را  دوازده   بخش  مواد  از  بسياری  ایرلند  مورد  همچنين  در  بریتانيا  ليه 

با این طركارخانه ماكس م به  ا  اهحقوق دری  الملليبين دادگاه  حال      كرد.  در رأی خود 
تفسير ماهوی از این مقررات ارائه نكرده است. رد درخواست ایرلند برای الدامات مولت،  

لابليت    «یي ایدر  يعلم  قات ي»تحقعنوان    تحت  وني كنوانس  نیا  زده  ي بخش س  مقررات  
ای بخصوص كشورهای  ازهای گلخانهگ  آن را دارد كه به كشورهای ساحلي تحت تأثير

حا توسعهدر  براجزیره  چككو  ل  منتشركنندهای،  كشورهای  اینكه  اثبات  عمده   ی 
اند،  ون بویژه بخش دوازده  را نقض كردهای تعهدات مندرج در كنوانسي گازهای گلخانه

 ی رساند.  یار
پانزده النهایه   بخش  در  مندرج  اجراهای  ضمانت  حق  اگرچه  دریاها    وقكنوانسيون 

اختالفا اجباری  مورد   تیعني حل وفصل  ای   رهایشو ك  در  كنوانسي غيرعضو  لابليت  ن  ون 
اما   ندارد،  دواجرا  بخش  در  مندرج  تعهدات  از  بسياری  اینكه  به  كنوانسيون  نظر  ازده  

شده عرفي  تعهدات  به  مياندتبدیل  حدالل  كشورهای  ،  صراحت  به  منتشركننده توان 
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گلخانه امریكاست    ن یرتمه كه    یاگازهای  متحده  ایاالت  تعهدا ان  را آنها  ت  لض 
بين زیست نمودامحيطي  معرفي  بين   لمللي  اجراهای حقوق  دیگر ضمانت  از  برای  و  الملل 

     .ي مدد جستالمللگردن نهادن به تعهدات بين مجبور كردن آنها به 

 منابع

 هاتابک
رابين،- ترجمهدریاها   المللن ي بحقوق  ،  لو  آلن   چرچيل،  هفت همب   ،  چاپ  آلایي،  ن 

. (1393نج دانش، انتشارات گ  :)تهران
یو - )تهراندریاها  المللن يبحقوق  شيفومي،  تاناكا،  طلعت  آرمين  وتحقيق  ترجمه   ، : 

 .(1395 انتشارات شهر دانش،

 هاه مقال
فصلنامه   ،« دریایي   التصادی  انحصاری   منطقه  در  علمي  تحقيقات»  یاسر،  رعایا،امين -

 . (1391) ،3 شماره خارجي،  سياست
پاریس   ان به توافقنامهری اسالمي ایرهوجم قولي الحاق پيری، مهدی، »تأملي بر آثار ح -

الليمي«، فصلنامه ،  4  ، شماره48  رهمطالعات حقوق عمومي، دو  در خصوص تغييرات 
(1397 ) . 

و   دریاها  محيطزیست  آلودگي  از  ناشي  خسارات  جبران  و  پيشگيری»  جواد،  صالحي،-
 ( 1393)  ،2 شماره ، 7 دوره زیستي ایمني مجله ،« آن زنده عمناب غيرمجاز صيد

حقوق دریاها به كشورهای    جدید، »مسئله شمول مفاد كنوانسيون  اصغريل عكاظمي،  -
. (1366، )8 قولي، شمارهله ح ، مج« ثالث غيرعضو 

های حقولي  ژئوپليتيك خال»عابد گل كرمي و سيد محمد حسيني،    یداهلل،  ،پوركریمي-
 .(1394، )83شماره   ،«، مجلس و راهبرددریاها زه با آلودگيارمب 

فریده، مهرداد- اميرعبا  عتابي،  »بررسي تعهدات و   س صدیقي،ناظمي،  نریمان توكلي، 
آب تغييرات  كنوانسيون  جمهوری    و  مقررات  در  آن  اجرای  نحوه  ارزیابي  و  هوا 
 . (1389، )2 شماره، ه  دوره دوازد ی محيط زیست،اسالمي ایران«، علوم و تكنولوژ 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1195278/%da%98%d8%a6%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%87%d8%a7
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1195278/%da%98%d8%a6%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%87%d8%a7
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سيدضياءالدین،  - مقوله  »مدني،  و  دریایي  علمي  تحقيقات  ميان  ارتباطي  محورهای 
از  حفا بين   ستیز  طي مح ظت  حقولي  واكاوی  یك  ا« الملليدریایي:  شناسي،  ليانوس، 

 .(1390، )11سال سوم، شماره 
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