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  چكيده
 1973اي برخوردار هستند و در كنوانسيون الملل محيط زيست، از جايگاه ويژهدرياهاي بسته و نيمه بسته در حقوق بين

ياد شده است. هدف از مطالعه حاضر، تعريف رژيم خـاص بـراي آن منـاطق، در     "مناطق ويژه"از آنها تحت عنوان 
كه خليج فارس يك درياي نيمه مختلف حقوق درياها و حقوق محيط زيست است. از آنجاييچارچوب موضوعات 

اي براي آن با همكاري كشورهاي منطقه سعي شده تا رژيم منطقه 1970بسته است و از جمله مناطقي است كه از دهه 
 تحقيق كيفي عمدتاً هاي ادهد تعريف گردد، در محور اين مطالعه قرار دارد. لذا در چارچوب موضوع حاضر، گردآوري

 و المللـي بـين  قضايي مراجع مرتبط و نيز آراء الملليبين اسناد و مقررات متن مطالعه و مراجعه با و اسنادي روش به
دهد، اجراي قواعد نتايج اين پژوهش نشان مي .است گرفته صورت استداللي، هايروش آنها به تحليل و تجزيه سرانجام

ها ايجاد نمايد يكي از دستاوردهاي كنوانسيون هاي مناطق در چارچوبي كه الزام بيشتري براي دولتويژه و خاص اين 
اي است كه خليج فارس نيز از دهه هفتاد قرن گذشته تا به حال از آن بي نصيب نمانده است. اين ترتيبات در عين منطقه

ترين داليل مهاي سياسي يكي از مه جود، چالشهاي ساحلي نيز شده است. با اين وحال موجب همكاري نزديك دولت
هاي حاشيه خليج فارس  ي سياسي ميان دولت هاي متعدد در منطقه و تنش باال بروز جنگ. استوجود آمده  هاي به ناكامي

  در بسياري موارد رسيدن به اهداف مورد نظر كنوانسيون كويت را با دشواري روبرو كرده است.

 .درياها، محيط زيست، مخاصمات مسلحانه، خليج فارسحقوق :كلمات كليدي
    

  مقدمه. 1

جان «به لحاظ تاريخي واضع مفهوم درياي بسته را بايد 
در كتاب  1635، حقوقدان انگليسي دانست كه در سال 1»سلدن

——— 
1 John Selden 

اين مفهوم را مطرح نمود. با اين  2"درياي بسته"تحت عنوان خود 
همه مفهوم مورد نظر جان سلدن با آنچه امروز درياي بسته ناميده 

از نگاه اين حقوقدان پادشاه انگلستان شود فاصله بسيار داشت.  مي
بر درياي متّصل بر قلمرو اين كشور به عنوان جزئي از امپراطوري 

  ).Martens, 1904( بريتانيا حاكميت دارد
——— 
2 Mare clausum 
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هاي حقوقي براي ايجاد اين مفهوم را بايد  با اين همه اما تالش
و  در پايان قرن هيجدهم و نيمه اول قرن نوزدهم جستجو كرد

حقوقدانان روسي در ايجاد و توسعه اين مفهوم در حقوق 
دولت روسيه  بود.نتصادفي  اين امرسزا داشتند.  الملل نقشي به بين

ي به دو درياي خزر و سياه تالش داشت تا نظمي به دليل نزديك
در همين  متفاوت از درياهاي آزاد براي اين درياها ايجاد نمايد.

حقوقدان معروف روسي در كتاب خود در » مارتنس«چارچوب 
درياي خزر را به عنوان يك درياي بسته تعريف  1904سال 
 كند كند كه معيارهاي درياي آزاد در مورد آن صدق نمي مي

)Martens, 1904 اگر امروزه اطالق عنوان درياي بسته به درياي .(
خزر به دليل عدم ارتباط آن با درياهاي آزاد صحيح نيست، ولي 
نبايد فراموش كرد كه همين استدالل حقوقدانان روسي در 

هاي بعد در مورد اقيانوس منجمد شمالي و درياي سياه  سال
- متفاوت براي اين آب مطرح گرديد و تالش شد تا رژيم حقوقي

). اصرار حقوقدانان روسي بر Kovalev, 2007(ها ايجاد شود 
ايجاد يك رژيم متفاوت براي درياهايي كه صرفاً محاط به دو يا 
چند كشور است در جريان كنفرانس سوم حقوق درياها كامالً 

درياهاي بسته يا «نمود. امروزه تعريف مفهوم برجسته مي
ري در كنوانسيون حقوق قبل از هر سند ديگرا بايد » بسته نيمه

از اين كنوانسيون،  122جست. مطابق ماده  1982درياها مصوب 
بسته، يك خليج، حوضچه يا دريايي  يك درياي بسته يا نيمه"

وسيلة يك  وسيلة چند دولت محاط شده است و به است كه به
يا و شود  تنگة مضيق به يك درياي ديگر يا اقيانوس متّصل مي

وسيلة درياهاي سرزميني و مناطق انحصاري اقتصادي  كامالً به
). خليج فارس مطابق (ITLOS, 2015 "اند چند دولت احاطه شده

معيارهاي جغرافيايي اين ماده، تمام ويژگي هاي يك درياي بسته 
 1يا نيمه بسته را در خود دارد. اين دريا از سوي هشت كشور

با درياي عمان و از  2هرمز احاطه گرديده است و از رهگذر تنگه

——— 
شرقي اين خليج را در اختيار دارد. اين كشورها عبارتند از ايران، كه تمامي سواحل  ١

سواحل جنوبي و غربي خليج فارس نيز در اختيار كشورهاي عراق، كويت، عربستان 
  سعودي، بحرين، قطر، امارات عربي متحده و عمان قرار دارد.

در جنوب قرار گرفته » مسندام«تنگه هرمز مابين ايران در شمال و شبه جزيره عماني  2
مايل دريايي مي رسد و چندين جزيره بزرگ و كوچ در  5/52ه است. طول اين تنگه ب

اطراف آن واقع شده است. رژيم عبور از اين تنگه همواره مورد جدل و مناقشه قرار 
داشته است. كشورهاي ساحلي اين تنگه از ديرباز برخي قيود و محدوديت ها را براي 

دهند. براي آنها ادامه مي از آن وضع نموده اند و همچنان به اجراي» عبور ترانزيت«
 )Momtaz, 2005( بررسي رژيم حقوقي حاكم بر عبور از تنگه هرمز نگاه كنيد به:

آنجا به اقيانوس هند ارتباط دارد. مناطق مختلف اين خليج كامالً 
در چارچوب درياهاي سرزميني و مناطق انحصاري اقتصادي 

  هاي ساحلي آن قرار گرفته است.دولت
چند عامل جغرافيايي باعث شده است تا خليج فارس به نحو 

طي آسيب پذير باشد. در هاي زيست محيخاصي در برابر آلودگي
كيلومتر مربع و  338واقع اين خليج با داشتن مساحتي بالغ بر 

متر، از حجم آبي چندان قابل مالحظه اي  36متوسط عمق 
تواند حجم برخوردار نيست و به همين دليل، هر نوع آلودگي مي

اين منطقه آبي را به سرعت تحت تأثير قرار دهد. در عين حال 
ها به سمت درياي عمان و اقيانوس هند جي آبتنگي دهانه خرو

هاي اين منطقه اثر نسبتاً باعث مي شود تا هر نوع آلودگي در آب
پايدار داشته داشته باشد، چرا كه فرآيند انتقال آب از اين منطقه به 
سمت ديگر درياهاي آزاد از سرعت چنداني برخوردار نيست. در 

افيايي نيز توجه همين چارچوب بايد به يك عامل مهم جغر
داشت؛ در بخش عمده اي از فصول سال درجه حرارت در اين 

هاي منطقه منطقه بسيار باالست و همين موجب تبخير سريع آب
گردد. اين در حالي است كه حجم بارندگي چندان قابل توجه مي

رودخانه بزرگي به اين » شط العرب«نيست و به جز رود مهم 
). اين واقعيت Ackleson et al., 1992شود (منطقه آبي وارد نمي

تواند بيانگر موقعيت شكننده و آسيب پذير زيست جغرافيايي مي
 هاي خارجي باشد.محيط خليج فارس در برابر آلودگي

الزم به يادآوري است كه كشورهاي ساحلي خليج فارس 
توليد بيش از سي درصد از نفت جهان را در حيطه انحصار خود 

). اين توليد Statiscal Review of World Energy, 2005دارند (
چاه نفت فعال واقع در فالت قاره اين منطقه آبي  700از بيش از 
اي از اين شود. از آنجا كه توليد و انتقال بخش عمدهانجام مي

شود، انتظار هر نوع آلودگي از توليدات از طريق آبي انجام مي
نمي رسد. آمارها نشان  منابع نفتي چندان بعيد االحتمال به نظر

دهد كه ساليانه در حدود بيست هزار تانكر نفتكش در اين مي
خود را در اين  3»آب توازن«منطقه تردد دارند و حجم عمده اي از

هاي زيست محيطي منطقه خالي مي كنند. آبي كه خالي از آلودگي
شناختي منطقه را تحت تأثير قرار نيست و مي تواند تعادل بوم

 Second Regional Steering Committee Meeting on دهد (

Ballast Water Management, 2009.( 

——— 
3 Eau de Ballast 
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جدا از اين عوامل بايد به توسعه صنعتي كشورهاي ساحلي 
خليج فارس به عنوان يك عامل عمده آلودگي نيز توجه شود. در 
حقيقت ساخت و گسترش شهرك هاي صنعتي در كناره خليج 

راج بخش مهمي از شن و ماسه كف دريا فارس كه غالباً با استخ
همراه بوده، موجبات پيشرفت خشكي در برخي از مناطق دريايي 
خليج فارس را فراهم كرده است. اين امر به طور جدي زيست 
بوم اين منطقه آبي را تحت تأثير قرار داده است كه از جمله آثار 

ميگوها در آنها مي توان به مسأله تأثيرگذاري بر فرآيند باز توليد 
اين منطقه اشاره كرد. به عالوه، تهية آب آشاميدني از آب دريا 
براي مناطقِ شهري كنارة خليج فارس نيز خالي از آثار مضر 
زيست محيطي نبوده است. در اين خصوص بايد توجه نمود كه 
فعاليت كارخانه هاي تقطير و توليد آب آشاميدني به طور طبيعي 

آب مناطق دريايي را افزايش دهد كه  مي تواند فرآيند گرم شدن
 تواند بر زيست بوم منطقه تأثيرگذار باشد.همين خود مي

زيست درياهاي بسته و نيمه طور كلي حمايت از محيط  به
هاي  اي دولت هاي منطقه بسته تا حد زيادي تابع همكاري

درياها نيز   در جريان تكوين حقوق مدرن. استاي آن  حاشيه
هاي بلوك  اين نوع درياها و باالخص دولتهاي ساحلي دولت

تالش » درياي بسته«از » درياي آزاد«شرق با تفكيك ميان مفهوم 
كردند تا برقراري هرگونه رژيم حقوقي براي اين درياها را تابع  مي

. در عمل نيز براي (Oral, 2013) هاي ساحلي بدانند ارادة دولت
بسته و نيمه بسته، رويارويي با اين تهديدات در اكثر درياهاي 

 "رويكرد همكاري"هاي ساحلي به درجات متفاوت به دولت
كنوانسيون ملل متحد در «اند. همين راه حل از سوي روي آورده

نيز مورد توجه قرار گرفته  1982مصوب  »خصوص حقوق درياها
كشورها تالش خواهند "از اين كنوانسيون،  123است. مطابق ماده 

يم يا غير مستقيم از رهگذر يك سازمان نمود تا به صورت مستق
منطقه اي مناسب، در خصوص اعمال حقوق و انجام تكاليفشان 

 "در رابطه با محيط زيست دريايي هماهنگي الزم را انجام دهند.
هاي پژوهشي و علمي و تهيه چنين همكاري به هماهنگي سياست

نند ها مي توابرنامه هاي مشترك در اين زمينه نظر دارد و دولت
در مواقع لزوم از سازمان هاي بين المللي دعوت به عمل آورند 
تا براي اجراي اين ماده با آنها همكاري كنند. در واقع اين ماده 
هيچ دستاورد تازه اي از منظر حقوق بين الملل با خود به همراه 
نياورده است و صرفاً به تدوين رويه اي پرداخته است كه پيش از 

  ست.اين وجود داشته ا

از ديگر سو بايد اين ماده را ادامه عملكرد كنفرانس ملل متحد 
برگزار شد. در  1972در باب محيط زيست دانست كه در سال 

هاي دريايي هاي مقابله با آلودگياين كنفرانس براي ارتقاي روش
ها بايد در سطح منطقه اي تمركز خود را دولت«مقرر گرديد كه 

احد نمايند و اقدامات مشتركي را معطوف به اتخاذ يك سياست و
براي پيشگيري از آلودگي در مناطقي انجام دهند كه به داليل 
جغرافيايي يا زيست محيطي يك كيان واحد طبيعي يا يك كل 

 General Principales for» (اليتجزأ را تشكيل مي دهند.

Assessing Marine Pollution adopted by the United Nations 

Conference on the Environment, 1972 در يك نگاه كلي .(
زيست از  الملل محيط اين ماده بيانگر رويكرد كلي حقوق بين

براي  است؛سو  هاي دهه هفتاد قرن ميالدي گذشته به اينسال
هاي مشترك ميان كشورها هر گونه اقدام  بوم حفاظت از زيست

ز رسيدن به انفرادي اگر مقرون به شكست نباشد، حداقل ناتوان ا
زيست  همين رويكرد براي حمايت از محيطاهداف خويش است. 

اي شده  هفارس مبناي يك سلسله اقدامات منطق دريايي خليج
 است.

 1»برنامه اقدام«در اين رابطه بايد توجه داشت كه تصويب 
براي توسعه محيط زيست دريايي  1978آوريل  23كويت كه در 

و مناطق ساحلي انجام شد، نخستين اقدام مهم در اين زمينه بود 
كنوانسيون منطقه اي كويت براي همكاري در «كه با تصويب 

خليج فارس تكميل گرديد. اين دو » زمينه زيست محيط دريايي
خليج فارس براي  اقدام را بايد نخستين تالش كشورهاي حوزه

پاسخگويي به اين نگراني دانست. با اين همه، وقوع مخاصمات 
مسلحانه متعدد در اين حوزه به نوعي اجراي اين تفاهم نامه ها را 
با دشواري مواجه نمود و زيست محيط دريايي خليج فارس را با 
خطرات جدي روبرو كرد؛ امري كه موجب شد تا مسأله اجراي 

اتي در زمان جنگ به طور جدي از منظرِ اين مقررات معاهد
 حقوق بين الملل مورد مناقشه قرار گيرد.

   موضوع علمي . پيشينه2

 حقوقي ديدگاه از فارس خليج زيست محيط به مربوط مسائل
نتايج . است بوده توجه مورد نيز مقاله و منبع چند در پيشتر

 زيست ) روي محيط1389حاصل از مطالعه لطفي و همكاران (

——— 
1 Plan d’action 
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ساز  به كمتر آن در آن نشان مي دهد كه از حفاظت و فارس خليج
 نقاط از يكي كه است شده اشاره اي منطقه حقوقي هاي و كار

همچنين برخي محققان ايراني مقاالتي . است حاضر مقاله محوري
هاي حقوقي از محيط زيست خليج فارس ارايه در زمينه حمايت

 Mahmoudi (1997)ه مطالعه توان بنموده اند كه از جمله آنها مي
حمايت حقوقي از محيط زيست دريايي خليج ") روي 1997(

هاي چالش "روي  Bayani (2016)و همچنين مطالعه  1"فارس
اشاره نمود. نتيجه  2"بوم شناسي و زيست محيطي خليج فارس

 بر تالش موجود، وضعيت بررسي از اين مقاله بيش ويژگي اينكه
 عين در و است آينده براي سياسي و حقوقي راهكارهاي هاي ارايه
 ملي، ابعاد در موضوع حقوقي ابعاد تا است شده سعي حال
 تحت اي مقاله همچنين .گيرد قرار توجه مورد جهاني و اي منطقه
 در فارس خليج حوزة هاي دولت نقش و مسؤوليت« عنوان

 ) به1395از زرگر و نوروزي كلرمي ( »زيست محيط از  حفاظت
 به بيشتر مقاله اين توجه مورد موضوعات كه است رسيده چاپ

 الملل بين روابط در موجود هاي بحران آيندة براي هايي حل ارائه راه
رويكرد اين مقاله بيش از آنكه بر مالحظات فني . پردازد مي

الملل را بيشتر مدنظر  حقوقي استوار باشد، مالحظات روابط بين
ر ارتباط با ادبيات مرتبط به زبان به طور كلي و د قرار داده است.

 فارسي و همچنين در نتيجه مطالعات تطبيقي، مي توان گفت مقاله
 مقاالت به نسبت موضوع چند موشكافي جهت از حاضر
 بررسي -1 است. اين موضوعات شامل نوآوري داراي گفته پيش

 و ساختار بررسي -2 كويت، اي منطقه  كنوانسيون محتوايي
 از محافظت براي منطقه سطح در كه نهادهايي عملكرد
 تأثير حقوقي ابعاد -3 و است شده ايجاد منطقه محيط زيست
 و است داده رخ منطقه اين در اخير دهه چهار در كه هايي جنگ
 دستخوش را اي منطقه سند اين عضو هاي دولت تعهد تواند مي
  .كند تأثير

از سوي ديگر مسائل زيست محيطي خليج فارس از سوي 
توان به محققان عرب نيز مورد توجه قرار گرفته است. كه مي

) در خصوص ابعاد زيست 2017مطالعه القاسمي و همكاران (
نتايج مطالعات آنها در اين كتاب  محيطي خليج فارس اشاره نمود.

اي حمايت از محيط  نشان مي دهد كه مساله ساز و كارهاي منطقه
هاي ويت از نگاه دولتويژه كنوانسيون ك زيست خليج فارس به

 عربي حاشيه خليج فارس مورد عنايت خاص قرار گرفته است.
——— 
1 Legal Protection of the Persian Gulf’s marine environment. 
2 Ecology and Environment challenges of Persian Gulf.  

همچنين در اين كتاب بر ضرورت هماهنگي ميان نهادهاي ملي و 
منطقه اي و نيز ضرورت وضع قوانين زيست محيطي در 
كشورهاي عربي تاكيد شده است. مساله تغييرات اقليمي در 

م يكي ديگر از پيشنهادات اي هچارچوب يك كنوانسيون منطقه
  كتاب مذكور است. 

   مقاله موضوع براي شده برده بكار . روش3

 براي متفاوت و مخصوص هايروش از مختلف علوم در
 تحت موضوع شناخت تا شود مي استفاده پژوهش و مطالعه
به  تحقيق هايروش نيز انساني علوم در. گرداند ممكن را بررسي
 موضوع عرصه در. اند شده بندي تقسيم گوناگون هايصورت
 روش به تحقيق كيفي عمدتاً هاي داده گردآوري بحث، مورد

 المللي بين اسناد و مقررات متن مطالعه و مراجعه با و اسنادي
 آراء و نظرانصاحب و اساتيد تأليفات ايپاره و موضوع به مربوط
 نوع حيث از. است گرفته صورت المللي بين قضايي مراجع
 محسوب تحليلي توصيفي تحقيقات جزو حاضر مقاله نيز تحقيق

 هايروش به ها داده تحليل و تجزيه در نهايت و. گرددمي
  .  است گرفته انجام استداللي

  بررسي وضع موجود و گذشته موضوع. 4

كنوانسيون بين المللي لندن براي پيشگيري از «تصويب 
بايد پيش  را 1973نوامبر  2مصوب » آلودگي ناوهاي كشتيراني

در  3»منطقه خليج«درآمد تصويب كنوانسيون كويت دانست. 

——— 
به زمان سلسله هخامنشي باز مي گردد كه » خليج فارس«گذاري تاريخي و جهاني نام 3

هاي عربي گذاري گرديد. تمام دولت قبل از ميالد پايه 550توسط كوروش كبير در 
ساحل اين خليج نيز تا مدتها از عنوان سنتي خليج فارس در قوانين ملي خود در ارتباط 

  در اين مورد نگاه كنيد به:با حقوق درياها استفاده مي نمودند. 
-Laws and Regulations of the Regime of the High Seas, 

ST/LEG/SER.B/1,Vol.I. 

دولتهاي عربي ساحل  ،با اين همه از تاريخي كه از آن مدت چندان زيادي نمي گذرد
 دهخليج فارس، تحت تأثير نوعي ناسيوناليسم عربي اين نامگذاري را مورد ترديد قرار دا

استفاده كنند. در » خليج عربي« نادرست و ترجيح داده اند تا به جاي آن از اصطالح
جريان كنفرانس لندن و به دنبال ايجاد اختالفات در مورد نامگذاري اين خليج تصميم 

ياد شود. در سطح منطقه اي نيز » منطقه خليج«گرفته شد تا از خليج فارس به عنوان 
» منطقه آبي منطقه مشترك«يا » منطقه دريايي«اً به تمامي اسناد حقوقي مصوب صرف
  هشت دولت ساحلي اشاره دارد.  
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كنوانسيون لندن مانند درياي مديترانه، درياي بالتيك، درياي 
سياه و درياي سرخ، در زمرة مناطق ويژه ناميده شده است 

)Annexe I to the London Convention, 1973 مطابق مفاد .(
شده راجع به وضعيت به داليل شناخته "اين كنوانسيون، 

اقيانوس شناختي و زيست محيطي آنها و وضعيت خاص ناظر 
نيازمند تصويب شيوه هاي » اين مناطق«بر ترافيك دريايي آنها، 

 Annexe( "الزام آوري براي پيشگيري از آلودگي دريايي هستند

I to the London Convention, 1973.(  كنوانسيون لندن در
در  هاي دريايي بود. ي مقابله با آلودگيزمان خود گامي مهم برا

يك نگاه كلي اقدامات اين كنوانسيون بيش از هر چيز معطوف 
ها، هواناوها و سكوهاي نفتي  كنندة كشتي هاي آلوده به فعاليت

كنندة نفت  در اين كنوانسيون به مسأله خطوط لوله منتقل بود.
ت مهمي كه با عنايت به اين نقيصه و تغييرا بود.  پرداخته نشده

در عرصه حمايت از محيط زيست دريايي ايجاد  1972از سال 
لندن در  1972پروتكل كنوانسيون «، 1972شده بود، در نوامبر 

ها و  دريايي از طريق وارد كردن زباله  مورد پيشگيري از آلودگي
). با تصويب اين 1996(پروتكل  تصويب رسيد به» ديگر مواد

رد بازنگري قرار گرفت و اصول پروتكل، كنوانسيون لندن مو
اصل ضرورت پرداخت از «و  1»اصل احتياط«جديدي مانند 

). با Daud, 2017( به اين عرصه اضافه شد 2»كننده سوي آلوده
اين همه از همان ابتدا نيز مشخص بود كه بدون توجه به 

هاي  توان وضعيت آلودگي اي به دشواري مي راهكارهاي منطقه
  خشيد.درياها را ارتقاء ب

برنامه ملل متحد براي محيط زيست تصميم  1974در مارس 
اي گرفت تا خليج فارس را در چارچوب برنامة درياهاي منطقه

خود بگنجاند و به كشورهاي ساحلي اين دريا كمك نمايد تا 
اسناد معاهداتي را براي حفظ محيط زيست اين منطقه دريايي 

حال الزم است براي  ). در هرDejean-Pons, 1987تهيه نمايد (
هاي تدقيق بيشتر در موضوع، ميان دو دسته تعهدات دولت

ساحلي خليج فارس در اين رابطه تفكيك قائل شويم. از يك سو 
هاي عضو به موجب كنوانسيون كويت و تعهدات معاهداتي دولت

هاي ساحلي خليج فارس در از ديگر سو تعهدات دولت
كنوانسيون كه در قالب  هاي الحاقي به اينچارچوب پروتكل

  كويت پيش بيني گرديدند.» برنامه اقدام«

——— 
1 Precautionary Principle 
2 Polluter Pays Principle 

هاي ساحلي به موجب كنوانسيون تعهدات معاهداتي دولت 4-1
  كويت 

هاي عضو اين كنوانسيون متعهد هستند تا در حيطه دولت
جغرافيايي اين كنوانسيون از آلودگي پيشگيري نمايند، با آن مقابله 

- منطقه جغرافيايي اين كنوانسيون آبكنند و آن را كاهش دهند. 

گيرد، اما مناطق هاي ساحلي را در بر نميهاي داخلي دولت
شود. در عين هاي عضو را شامل ميدولت انحصاري اقتصادي

حال مناطق انحصاري سلطان نشين عمان در اقيانوس هند نيز 
داخل در منطقه جغرافيايي تحت پوشش اين كنوانسيون محسوب 

ن تعهد را بايد يك تعهدعام دانست كه مبتني بر اين مي گردد. اي
ها بايد زيست محيط طبيعي خود را مطابق الزام است كه دولت

اين كنوانسيون  3حقوق بين الملل حفظ و نگهداري نمايند.
بطوركلي پنج منبع آلودگي را مشخص نموده است كه بايد مهار 

اشي از غرق ها، آلودگي نگردند كه شامل آلودگي ناشي از كشتي
ها، آلودگي ناشي از منشأ خاكي، آلودگي ناشي و واژگوني كشتي

از فعاليت بهره برداري و استفاده از منابع فالت قاره و باالخره 
آلودگي ناشي از عمليات بهره برداري از اراضي كف درياها از 

درج مورد اخير  4جمله فرآيند خشك كردن مناطق دريايي است.
ابتكارات كنوانسيون كويت دانست كه پيش از آن در را بايد از 

المللي ديده نمي شود. هدف از درج اين مبناي ساير اسناد بين
هاي خاص اين منطقه و حجم باالي شني آلودگي پاسخ به ويژگي

  گردد.است كه از كف اين منطقه دريايي استخراج مي
هاي عضوكنوانسيون كويت مكلف هستند تا قوانين دولت

لي را براي اجراي مفاد آن به تصويب برسانند. با اين همه در داخ
وانيني كه در اين ارتباط تصويب ـاهده شده است قـعمل مش

اند نه از قوت كافي برخوردارند و نه با وضعيت خاص منطقه شده
منطبق هستند. ضمن اينكه بايد توجه داشت تصويب برخي از 

اكتبر  29نوانسيون اسناد جهاني مرتبط با اين موضوع يعني ك
براي پيشگيري از آلودگي درياها در نتيجه غرق زباله ها،  1972

بازل  1983مارس  22موسوم به كنوانسيون لندن، و يا كنوانسيون
در مورد كنترل جريان فرامرزي زباله هاي خطرناك و حذف آنها، 
مي تواند اهداف مورد نظر كنوانسيون كويت را خود بخود محقق 

اين راستا بايد توجه داشت كه قواعد داخلي در زمينه نمايد. در 

——— 
  از اعالميه استكهلم مراجعه شود. 7در اين ارتباط به اصل شماره  3
  از كنوانسيون كويت. 8و 7، 6، 5مواد  4
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محيط زيست همواره مكمل قواعد بين المللي هستند. اين امر 
 ويژه در كشورهايي كه قواعد آنها به طور مستقيم نظم حقوق به

در ايران قواعد حقوقي  پذيرد، جنبه حياتي دارد. را نمي الملل بين 
ر تاييد دستگاه قانونگذاري گيرد كه مهمورد توجه قاضي قرار مي

كشور را بر پيشاني داشته باشد و عملكرد دستگاه قضايي نيز اين 
همين نكته در خصوص ديگر كشورهاي كند.  نكته را تاييد مي

ها عربي خليج فارس نيز صادق است. از اين رو تكليف دولت
براي انطباق قوانين داخلي با تعهدات بين المللي بايد به عنوان 

ر اساسي براي حمايت از محيط زيست خليج فارس در يك ام
  نظر گرفته شود.

مقدمه كنوانسيون كويت بر اهميت همكاري براي اتخاذ 
كند. در ارتباط با مبادله اطالعات و اقدامات هماهنگ تأكيد مي

هاي ملي دو عنصر بنيادين وجود دارند هماهنگ سازي سياست
هاي عضو اين تدول -1كه بايد مورد توجه قرار گيرند. 

كنوانسيون مكلفند تا بدون فوت وقت هرگونه اطالعات راجع به 
اين  -2 1ها برسانند.يك آلودگي جدي را به اطالع ديگر دولت

ها و اطالعات الزم براي رسيدن  كشورها همچنين موظفند تا داده
كنوانسيون را با يكديگر مبادله كرده و در  2به اهداف مورد نظر

د تا در به اجرا درآوردن برنامه هاي مساعدت فني عين حال مكلفن
در  3خود در ارتباط با مقابله با آلودگي با يكديگر همكاري كنند.

همين راستا اين دولتها متعهد شده اند تا برنامه هاي ملي 
تحقيقاتي را در ارتباط با منابع آلودگي كه در اين كنوانسيون ذكر 

هدف اين مقررات ايجاد  روشن است كه 4شده است تهيه نمايند.
نوعي هماهنگي و يك دستي ميان سياست هاي ملي در اين حوزه 

هاي زيست است. در واقع با توجه به شباهت بسيار ويژگي
محيطي و فيزيكي مناطق دريايي در اين حوزه، اين مطلوبيت 
وجود دارد كه راهكارها و راه حل هاي مشكالت محيط زيستي 

كسان و يك شكل باشد. در نهايت اين منطقه نيز حتي المقدور ي
ها وجود دارد كه براي تصويب آئين ها و تعهد نيز براي دولت

فرآيندهاي مناسب قضايي و اداري جهت تعيين مسؤوليت مدني 
ناشي از خسارت هاي منتج از نقض هنجارها و قواعد حقوقي 

البته بايد توجه داشته باشيم كه  5موجود، با يكديگر همكاري كنند.
——— 

  كنوانسيون كويت. 9پاراگراف دوم از ماده  1
  كنوانسيون كويت10پاراگراف اول از ماده  2
  .كنوانسيون كويت 12ماده  3
  .كنوانسيون 10پاراگراف دوم از ماده  4
  .كنوانسيون كويت 12ماده  5

ها كنوانسيون كويت هيچ چارچوب نهاديني را براي اين همكاري
كند. ولي به نظر مي رسد سازمان منطقه اي كه تحت تعريف نمي

در » سازمان منطقه اي حمايت از محيط زيست دريايي«عنوان 
قالب اين كنوانسيون ايجاد شده است، مي تواند بهترين بستر براي 

الذكر مركب از سه ركن اين همكاري ها باشد. سازمان فوق 
است: شورا كه يك ركن مشورتي است و مركب از نمايندگان 

هاي عضو، دبيرخانه كه ركن اجرايي اين سازمان است و دولت
نهايتاً كميسيون قضايي براي حل و فصل اختالفات كه تركيب و 
وظايف آن بايد از سوي شورا تعيين گردد. امري كه تا به حال 

چارچوب همين سازمان بود كه كارشناسان  انجام نشده است. در
ملي اقدامات خود براي ارزيابي وضعيت زيست محيطي اين 

پيش بيني شده » برنامه اقدام كويت«منطقه دريايي را كه توسط 
بود، انجام دادند و پروتكل هاي الحاقي جديدي نيز با هدايت 

  دبيرخانه تهيه گرديد. 

  هاي الحاقيپروتكلتعهدات معاهداتي در چارچوب  4-2

ها در قالب همانطور كه گفته شد، براي اجراي تعهدات دولت
هاي الحاقي تهيه گرديده است كه تنها كنوانسيون كويت، پروتكل

اند الزم االجرا است. تاكنون هايي كه به آنها پيوستهبراي دولت
چهار پروتكل الحاقي از سوي دولتهاي عضو اين كنوانسيون مورد 

  ار گرفته اند. اين پروتكل ها عبارتند از:تصويب قر
هاي منطقه اي براي مقابله با پروتكل راجع به همكاري -

  6هاي جدي و فوري ناشي از نفت و ديگر مواد مضر،آلودگي
پروتكل راجع به آلودگي دريايي ناشي از اكتشاف و بهره  -

  7برداري از فالت قاره،
ريايي بر ضد پروتكل راجع به حمايت از محيط زيست د -

  8هاي خاكي،آلودگي
هاي پروتكل راجع به كنترل جريان فرامرزي دريايي زباله -

 9خطرناك.

نخستين پروتكل كه در ارتباط با وضعيت هاي جدي و 
خطرناك است، در همان زمان كه كنوانسيون اصلي در دست تهيه 
——— 

  1978مصوب  6
  1988مصوب  7
  1990مصوب  8
. الزم به ذكر است كه تمام هشت كشور عضو كنوانسيون كويت، عضو 1998مصوب  9

  چهار پروتكل نيز هستند.اين 
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بود مورد مذاكره قرار گرفت. اين امر حاكي از اهميتي است كه 
هاي ساحلي خليج فارس براي اين مسأله قائل بودند. هدف دولت

هاي ساحلي براي مقابله با از اين كنوانسيون آماده نمودن دولت
- هاي نفت واقع در فالت قاره و حوادث ناشي از نفتفوران چاه

هاي جدي و ها بود. براي رويارويي با چنين وضعيتكش
اي نياز دارند يچيدهخطيري، معموالً دولتها به وسائل گسترده و پ

تواند همه آنها را در اختيار داشته و كه يك دولت به تنهايي نمي
اي به كار گيرد. در اين خصوص يك ساز و كار همكاري منطقه

پيش بيني » مركز معاضدت فوريت هاي منطقه اي«در چارچوب 
در منامه ايجاد گرديد و  1982شده است. اين مركز در ژوئيه 

هاي يت توانايي مداخله هاي فوري عليه آلودگيمأموريت آن تقو
  1جدي منطقه اي است.

هاي عضو اين پروتكل مكلف هستند تا وجود چنين دولت
هاي عضو و نيز دولت وضعيت خطرناكي را به اطالع ديگر دولت

احب پرچم برسانند. هر دولتي كه با چنين وضعيتي روبرو ـص
درخواست معاضدت تواند از ديگر دولت هاي عضو شود ميمي

شود نيز تالش هايي كه از آنها درخواست كمك مينمايد. دولت
خواهند كرد تا جايي كه ممكن است به ياري چنين دولت حادثه 
زده اي بشتابند. در جريان آلودگي گسترده خليج فارس كه 

رخ داد،  1991و  1983هاي متعاقب اقدامات جنگي عراق در سال
هاي عضو مؤثري بنمايد. در واقع دولتاين مركز نتوانست كمك 

اي كه اين پروتكل در خصوص مداخله در جريان اعمال مسلحانه
اند. در در منطقه اتفاق افتاده است، ترديد بسيار از خود نشان داده

حال حاضر مركز اعالم آمادگي نموده كه اين توان را دارد 
- هاي ذيمستقيماً در عمليات نجات مداخله نمايد، هر چند دولت

- ربط از حيث تجهيزات و پرسنل چندان آمادگي مقابله با آلودگي

 ).UNEP/WG.10/4هاي جدي و خطرناك را ندارند (

دومين پروتكل مربوط به مهار آلودگي ناشي از بهره برداري و  
استخراج منابع فالت قاره است. اين پروتكل را بايد نخستين 

يون ملل متحد در مورد كنوانس 208ترجمان اصول مندرج در ماده 
حقوق درياها دانست كه در سطح منطقه اي به اجرا درآمده است. 

به  1982كنوانسيون  208مقدمه اين سند منطقه اي نيز به ماده 
صراحت اشاره كرده است. در اين پروتكل اين نكته مورد توجه 

هاي نفتي پيش از قرار گرفته است كه آثار زيست محيطي حفاري
اي مورد بررسي قرار گيرد، امري كه حقوق نه اجازهاعطاي هرگو

——— 
  پروتكل 5ماده  1

الملل محيط زيست نيز بر آن اصرار دارد. هر دولت عضو حق بين
سازمان «دارد تا خالصه اي از مطالعات خود در اين زمينه را به 

ارسال دارد و هر » منطقه اي حمايت از محيط زيست دريايي
را در مورد دولت ديگر عضو نيز محق است تا مالحظات خود 

هاي در اين پروتكل آمده است كه دولت 2اين مطالعات بيان دارد.
عضو متعهد هستند كه از شركت هاي حفاري بخواهند تا بهترين 

باشد  3آوري خود را كه البته از نظر اقتصادي مقرون به صرفهفن
در امر استخراج نفت و گاز در فالت قاره به كار گيرند. با اين 

در اين پروتكل منجر به طرح  "مقرون به صرفه" همه ذكر عبارت
نگراني هايي شده است. در واقع، شركت هاي بين المللي حفاري 
معموالً كوشيده اند تا با كاستن از هزينه هاي راجع به امنيت كار، 
مخارج استخراج نفت در فالت قاره را كاهش دهند. از اين رو 

ند كه تأسيسات هاي عضو بايد اين اطمينان را كسب كندولت
مستقر در فالت قاره از امنيت بااليي برخوردار باشند و اقدام 
فوري در صورت بروز سوانح براي آنها در نظر گرفته شده باشد. 
شركت ها و پيمانكاران موظف هستند تا با دقت بسيار مقررات 
امنيتي مربوطه را اجرا نمايند. به دليل آسيب پذيري باالي خليج 

هاي زيست محيطي، شاخص هاي امنيتي آلودگي فارس نسبت به
باالتري براي اين منطقه نسبت به ديگر مناطق دريايي در نظر 
گرفته شده است. پيش بيني شده كه تخليه مواد وارد شده به زير 
دريا تا حد امكان توسط فعاالن عملياتي انجام شود. در عين حال، 

گرفته است كه اين نكته در پروتكل ياد شده مورد توجه قرار 
اشي از فعاليت افراد انساني بر سكوها كه ـگونه ضايعات نهيچ
توانند روي آب شناور بمانند يا در آب معلق گردند، نبايد به مي

  4آب دريا ريخته شوند.
پروتكل سوم به مهار آلودگي هاي خاكي مربوط است. ابتكار 

تن به عمل اين پروتكل را بايد در اين دانست كه در كنار پرداخ
اين منبع آلودگي، به آلودگي هاي جوي و فراجوي نيز پرداخته 
است كه به طور جداگانه توسط كنوانسيون حقوق درياها مورد 

اين پروتكل به صراحت در مقدمه خود  5توجه قرار گرفته است.
اشاره كرده است كه مربوط به  Montreal (1985)هاي نامهبه آئين

شود. اين برابر آلودگي هاي خاكي ميحمايت از محيط زيست در 
 1985هاي مونترال نامهپروتكل را بايد تا حد زيادي ملهم از آئين

——— 
  .پروتكل مورد اشاره 4از پاراگراف اول ماده  "ج"بند  2
  .پروتكل فوق الذكر 2ماده  3
  .پروتكل 10ماده  4
  كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق درياها. 212ماده  5
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در جريان مذاكرات مربوط به اين پروتكل، يكي از . دانست
هاي هاي ناشي از آبموضوعات مورد مناقشه مسأله آلودگي

ر كنند. اين مساله دجاري بود كه از سرزمين چند كشور عبور مي
واقع به شط العرب مربوط مي شد كه رودهاي تغذيه كننده آن از 
- سرزمين هاي ايران و عراق عبور مي كنند. اين پروتكل از دولت

ربط مي خواهد تا در مورد اجراي مقررات آن با هم هاي ذي
همكاري نمايند. اين سند در عين حال پيش بيني كرده است كه 

ند بود كه منشأ آن در هاي عضو، مسوول آلودگي نخواهدولت
هاي غير عضو كنوانسيون قرار دارد. با اين همه يكي از دولت

ربط تالش خواهد كرد تا براي اجراي اين دولت عضو ذي
پروتكل همكاري الزم را بنمايد. اين تعهد يك تعهد به وسيله 
است و به نظر مي رسد معطوف به كشور عراق در برابر آلودگي 

هاي تركيه و سوريه فرات از سوي دولتهاي احتمالي دجله و 
- هاي باال دستي اين دو رودخانه مهم محسوب ميباشد كه دولت

  شوند.
هاي فرامرزي آخرين پروتكل نيز مربوط است به كنترل جريان

زباله ها كه در كنوانسيون كويت مورد توجه قرار نگرفته بود. اين 
د كه ناشي از پروتكل به طور اخص به مهار آلودگي هايي نظر دار

ها در اين منطقه دريايي است. دو بعد مهم اين فعاليت كشتي
ها و ديگري تخليه آلودگي عبارت از تخليه آب توازن نفت كش

زباله كشتي ها است. مقدمه اين پروتكل به اسناد بين المللي اشاره 
دارد كه به مبارزه با اين دو منبع آلودگي اختصاص يافته اند، يعني 

 "مارپول"و پروتكل الحاقي آن موسوم به  1973ون لندن كنوانسي
)MARPOL 73/78 در مورد آلودگي هاي ناشي از كشتي ها و (

در مورد آلودگي هاي ناشي از ريختن  1972نيز كنوانسيون لندن 
به تصويب رسيده  1996زباله ها و پروتكل الحاقي آن كه در سال 

كند كه ازل صدق مياين امر همچنين در مورد كنوانسيون ب است.
ها به تصويب رسيده است. در خصوص جريان فرامرزي زباله

دهد كه مقررات چهارمين پروتكل نگاهي به اين اسناد نشان مي
المللي پيش كنوانسيون كويت به نوعي باز توليد مقررات اسناد بين

گفته مي باشد. ترتيبات اين پروتكل در كنار امور ديگر، به مساله 
هاي غير عضو كنوانسيون كويت اله ها به سرزمين دولتانتقال زب

هم اشاره كرده است كه بايد حتماً با توجه به اصل شفافيت انجام 

مطابق همين مقررات هرگونه انتقال بدون توجه به اين  1گيرد.
  2شود.در نظر گرفته مي "قاچاق غيرقانوني"قواعد، تحت عنوان 

  آناليز و تفسير. 5

بايد از حيث سياسي منطقه اي پرتنش تعريف خليج فارس را 
نمود. در واقع اين تنش محصول وجود منابع غني معدني در اين 
منطقه و اختالفات سياسي ميان حاكميت هاي اين منطقه است. در 

فرهنگي بر اين تنش ها دامن  -اين راستا تضادهاي عميق سياسي
هد سه اين منطقه شا 1980). از سال Momtaz, 2015زده است (

درگيري مسلحانه بين المللي بوده است كه آثار ويرانگر شديدي 
بر آن داشته است. عراق كه در هر سه اين درگيري ها يك طرف 
فعال بوده متأسفانه چندان به قواعد حمايت از محيط زيست 
توجه نداشته است. در خالل جنگ ايران و عراق، نيروهاي بعثي 

، 1983در فالت قاره، در مارس با حمله به چاه هاي نفتي واقع 
هاي خليج فارس شدند و آلودگي نفتي موجب فوران نفت به آب

در جريان درگيري ميان كويت  3جدي را در منطقه ايجاد نمودند.
و عراق، محيط زيست منطقه با آسيب هاي بسيار بيشتري روبرو 

، عراق به صورت تعمدي محموله نفتي 1991ژانويه  19شد. در 
هاي خليج فارس سرازير نمود. چند روز ش را در آبپنج نفتك

بعد نيز باز كردن شيرهاي نفتي ترمينال هاي جزيره دريايي و بندر 
البكر به خليج فارس عمالً منجر به يك سونامي نفتي در آب هاي 
اين منطقه دريايي شد. از اين بدتر، آتش زدن چاه هاي نفتي 

ت محيط دريايي كويت بود كه عالوه بر آسيب جدي به زيس
. در اين دو مورد، 4موجب آلودگي شديد هواي منطقه نيزگرديد

عراق به عدم قابليت اجرايي اسناد زيست محيطي در زمان 
كرد و مدعي بود كه حمله به مخاصمات مسلحانه استناد مي

كه كامالً با  -تأسيسات نفتي ايران و كويت در زمان جنگ 
——— 

  .پروتكل چهارم 7ماده  2
  .پروتكل چهارم 10ماده  ٣
در جريان جنگ ايران و عراق و به دنبال حمله به يك ناو الزم به ذكر است كه  4

امريكايي كه به ايران نسبت داده شد، امريكايي ها به چهار منطقه نفتي ايران حمله 
كردند و آنها را كامالً ويران كردند؛ امري كه منجر به آلودگي آبهاي خليج فارس شد. 

ن المللي دادگستري ارجاع شد و الزم به توضيح است كه پرونده اين حمله به ديوان بي
صادر نمود. در اين راي ديوان به  2003نوامبر  6ديوان راي خود را در اين پرونده در 

  دليل مشكالت صالحيتي از ورود ماهيتي به اين موضوع خودداري نمود.
رجوع شود كه  Farah (1991)براي بررسي ابعاد اين آلودگي به طور خاص به گزارش  5

 توسط ملل متحد تهيه شده است. در همان سال
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قابل توجيه است  -اشت ترتيبات كنوانسيون كويت مغايرت د
Tavernier, 1984) در هر حال بايد توجه داشت كه حساسيت .(

افكار عمومي نسبت به آثار ويرانگر اين جنگ ها بر محيط زيست 
منطقه موجب ايجاد يك بحث عمومي و جدي براي تقويت 
قواعد حمايت كننده محيط زيست در جريان مخاصمات مسلحانه 

  گرديد.

  كنوانسيون كويت در جريان مخاصمات مسلحانه قابليت اجرايي 1- 5

در اين مورد در درجه اول بايد توجه داشت كه دو سند مهم 
المللي در رابطه با اعمال مقررات حمايت از محيط زيست در بين

زمان جنگ به دليل عدم پيوستن ايران و عراق نمي توانستند مورد 
روتكل اول استناد واقع شوند. اين دو كنوانسيون مهم شامل پ

در ارتباط با حمايت از قربانيان  1977ژوئن  8الحاقي مورخ 
دسامبر  10مخاصمات مسلحانه بين المللي و نيز كنوانسيون مورخ 

هاي تغيير محيط زيست در مورد ممنوعيت استفاده از روش 1976
براي اغراض خصمانه هستند. در هر سه درگيري كه در چند دهه 

يك از طرفين درگيري داده است، هيچگذشته در خليج فارس رخ 
به اين اسناد نپيوسته بودند و در عين حال ماهيت عرفي 

در آن زمان محل  -حداقل -مندرجات اين اسناد بين المللي نيز
توان به مقررات كنوانسيون كويت . از اين رو تنها مي1اختالف بود

به  استناد نمود. ايران براي محكوم كردن اقدامات عراق صراحتاً
شوراي امنيت نيز بدون آنكه  2اين كنوانسيون استناد كرده است.
از ايران و عراق خواسته  1983به اين سند اشاره نمايد، در سال 

اني را به خطر ـاست تا از هرگونه اقدامي كه صلح و امنيت جه
كند، اندازد و به حيات گياهات و جانوران آسيب وارد ميمي

——— 
ديوان بين المللي دادگستري در اين مورد اشاره كرده است كه پروتكل اول  1

الزامات جدي را براي تمام دولتهايي ايجاد مي كند كه به اين ترتيبات رضايت "الحاقي
مستنبط از اين كالم آن است كه ترتيبات اين پروتكل در زمينه حمايت از  "داده اند.

هاي عضو تعهدآور است. ط زيست در زمان مخاصمات مسلحانه براي تمام دولتمحي
در عين حال چنين استدالل شده است كه اين كالم دليلي است برطبيعت معاهداتي و نه 

و  53عرفي اين ترتيبات. در اين مورد براي مطالعات بيشتر به پاراگراف سوم از ماده 
جعه نماييد و براي مطالعه نظر ديوان بين المللي پروتكل الحاقي فوق الذكر مرا 55ماده 

   دادگستري بنگريد به:
- Advisory Opinion of the ICJ on the Legality of the Threat or Use of 
Nuclear Weapons of July 8, 1996, para. 31.   

 1983آوريل  22در اين مورد به يادداشت شفاهي ايران به دبيركل ملل متحد به تاريخ  2
  مراجعه نمائيد:

- A/38/163 و S/15723. 

). به عالوه شوراي Resolution 540, 1983خودداري ورزند (
امنيت در فرداي مخاصمه ميان كويت و عراق تأكيد مي نمايد كه 

مطابق حقوق بين الملل مسؤول هرگونه زيان و "دولت عراق، 
و نابودي منابع  آسيب از جمله خسارات وارده محيط زيست

    ).Resolution 687, 1991( "باشدطبيعي مي
ه در هر دو مورد اين قابليت اجرايي قواعد بايد توجه داشت ك

حمايت از محيط زيست در زمان مخاصمات مسلحانه است كه 
مورد توجه شوراي امنيت قرار گرفته است. اين نگاه مورد تاييد 
گروه كارشناساني قرار گرفته كه به ابتكار كميسيون اروپايي براي 

گ عراق مطالعة ابعاد حقوقي آلودگي محيط زيست در جريان جن
از  ).Report SJ/110/87, 1987عليه ايران تشكيل جلسه دادند (

نگاه اين گروه كارشناسي، تعهد عام به آسيب نرساندن به محيط 
ها در زمان جنگ همچنان در روابط ميان زيست ديگر دولت

ماند هاي ثالث قابل اجرا باقي ميهاي درگير و دولتطرف
)Report SJ/110/87, 1987.( ل ملل متحد نيز در جريان دبيرك

كه به ابتكار  1993مذاكرات مجمع عمومي ملل متحد در سال 
اردن براي پرداختن به موضوع حمايت از محيط زيست دريايي 
در جريان مخاصمات مسلحانه برگزار گرديد بر اين موضع اصرار 
ورزيده است. آنچه در اين گزارش بيش از پيش مورد توجه 

الملل ر گرفت ضرورت رعايت حقوق بيندبيركل ملل متحد قرا
هاي ثالث محيط زيست از سوي طرف هاي متخاصم با دولت

 Report of the United Nations Secretary-General on( است

the protection of the environment in armed conflict, 

1993 .(   
مساله قابليت اجرايي اسناد زيست محيطي در جريان 

لحان، يك مسأله حقوقي قابل اعتنا است. در واقع مخاصمات مس
المللي اعتقاد  به لحاظ سنتي تعداد قابل توجهي از حقوقدانان بين

نقطة پايان اجراي معاهدات سياسي  ،اند كه اساساً جنگ داشته
 است و تنها استثناءات معدودي در اين زمينه قابل پذيرش است

)Dedias, 1938.( ي درخواست نظر اين موضوع در زمان بررس
هاي مشروعيت تهديد يا استفاده از سالح"مشورتي راجع به 

). مواضع Louka, 2006نيز مورد توجه قرار گرفت ( "ايهسته
ها در اين خصوص گاه كامالً با يكديگر مغايرت داشت. دولت

ديوان بين المللي دادگستري به طور مستقيم به اين مسأله 
ته بسنده كرد كه ديوان نمي تواند نپرداخت و تنها به ذكر اين نك

چنين اظهار نظر نمايد كه معاهدات مرتبط با حق بر محيط 
براي اين تصويب شده اند كه دولتي را از اعمال حق  "زيست، 
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دفاع مشروع مطابق حقوق بين الملل به نام تعهدات حمايت از 
آيا مي توان چنين استنتاج كرد كه  1"محيط زيست محروم كنند.

بين المللي دادگستري نظر به ادامه اجراي تعهدات مندرج ديوان 
داشته  -در نبود شرط صريح مغاير -در اين اسناد بين المللي

توان نسبت به صراحت چنين استنتاجي ترديد كرد، است؟ مي
همچنانكه كميته بين المللي صليب سرخ به دليل هماهنگ نبودن 

عده اي ترديد كرده ها در اين زمينه در وجود چنين قاآراء دولت
هاي راجع به دستورالعمل هاي نظامي است. با اين همه آئين نامه

راجع به حمايت  1994دسامبر  9مورخ  50-49الحاقي به قطعنامه 
 Guidelinesاز محيط زيست در زمان مخاصمات مسلحانه (

annexed to Resolution 49/50 of 9, 1994گيري )، چنين نتيجه
- هاي بيندر مواقعي كه اجراي توافق نامهجز "كرده است كه 

المللي زيست محيطي با حقوق قابل اعمال در مخاصمات 
مسلحانه قابل جمع نباشد، اين توافق نامه ها در زمان مخاصمات 

 Henckaert and( "مسلحانه نيز قابليت اجرا خواهند داشت

Beck, 2006( . برخي از حقوقدانان نيز عمالً برداشت ديوان
المللي دادگستري را به معناي ضرورت اجراي آنها حتي در  بين

  ).Hume, 2004اند (زمان مخاصمات دانسته
در چارچوب برنامه كاري خود در  كميسيون حقوق بين الملل

به اين مسأله پرداخته » اثر مخاصمات مسلحانه بر معاهدات«مورد 
توسط  2011است. پيش نويس موادي در اين ارتباط در سال 

سيون به تصويب رسيد و به مجمع عمومي ملل متحد فرستاده كمي
 ,ILC Report to the United Nations General Assemblyشد (

اين پيش نويس فرضي وجود دارد كه در  3). مطابق ماده 2011
صورت وقوع مخاصمه مسلحانه، برخي از معاهدات علي القاعده 

طرف هاي ثالث  ميان اطراف درگير از يك سو و اطراف درگير و
از سوي ديگر الزم االجرا خواهد ماند. در واقع برخي از 
معاهدات به دليل اهميت آنها همچنان در زمان وقوع مخاصمات 

اين پيش نويس به  7مسلحانه الزم االجرا باقي مي مانند. ماده 
پيوستي ارجاع مي دهد كه مشتمل است بر فهرستي از معاهداتي 

م االجرا هستند. معاهدات مرتبط با كه در زمان جنگ نيز الز
حمايت از محيط زيست در اين فهرست ذكر شده اند. مطابق 
تفسير اين ماده كه توسط كميسيون تهيه شده است، اين فهرست 
جنبه اعالمي دارد. با اين همه كميسيون در تفسير پيوست خود بر 

توافق عمومي در خصوص اين "اين الحاقيه پذيرفته است كه 

——— 
  از نظر مشورتي فوق الذكر. 30پاراگراف  1

وجود ندارد. بنابراين آنچنان كه واضح است  "قوقي دقيقسؤال ح
كميسيون اقدام به تدوين حقوق بين الملل عرفي ننموده است. در 

توسعه "واقع، كميسيون به اين موضوع به عنوان يك موضوع 
  الملل نگاه كرده است.حقوق بين "تدريجي

تقويت هنجارهاي حمايتي محيط زيست در جريان  5-2
  انهمخاصمات مسلح

در خصوص محيط  1992اعالميه ريو  24واضعان اصل  
زيست و توسعه كه آثار مخرب مخاصمات مسلحانه بين ايران و 

اند عراق را در نظر داشتند، نه تنها اين نكته را مد نظر قرار داشته
ها متعهدند حقوق بين الملل مرتبط با محيط زيست را كه دولت

ند، بلكه همچنين از آنها در زمان مخاصمات مسلحانه رعايت كن
 "حسب ضرورت در توسعه آن مشاركت نمايند"خواهد تا مي

)Rio Declaration on Environment and Development, 

با اين همه در اينجا ذكر نشده است كه مقصود، حقوق  2).1992
الملل محيط زيست ا حقوق بينـانه است يـالملل بشردوستبين
الملل در اينجا اولويت با حقوق بين رسدباشد. به نظر ميمي

الملل بشردوستانه باشد كه خود را با الزامات جديد حقوق بين
   وفق دهد. 

به دنبال فاجعه زيست محيطي كه عراق در جريان عقب نشيني 
از مجمع عمومي  1991از كويت مرتكب آن شد، اردن در سال 

عنوان  استفاده از محيط زيست به«ملل متحد خواست تا موضوع 
ابزار جنگي در زمان مخاصمات مسلحانه و تصويب اقدامات 

را در دستور كار خود » عملي براي اجتناب از استفاده هاي مشابه
). قطعنامه اي كه در پايان اين (A/46/141-8 July 1991قرار دهد 
) به تصويب رسيد A/47/37- 25 November 1992جلسات (

ها بود كه مالحظات زيست تبيانگر اعتقاد عمومي در ميان دول
- محيطي يكي از عناصر تشكيل دهنده اجراي اصول حقوق بين

المللي دادگستري الملل بشردوستانه به شمار مي رود. ديوان بين
مشروعيت تهديد يا استفاده از "در نظر مشورتي كه در پرونده 

ارايه نمود به طور صريح بدان اشاره نموده  "ايهاي هستهسالح

——— 
نظر مشورتي ديوان بين المللي دادگستري در پرونده مشروعيت استفاده از سالح  2

به اصل بيست و چهار اين اعالميه اشاره  30هسته اي در حقوق بين الملل در پاراگراف 
  كرده است.



63 -1476//1396 مستانز/ 32م/ شماره تشهشناسي/ سال  اقيانوس

73 

ها امروزه بايد در دولت«گيرد كه ديوان چنين نتيجه مي 1است.
مالحظه آنچه در مورد اهداف مشروع، متناسب و ضروري 

شوند، مالحظات زيست محيطي را مدنظر قرار تشخيص داده مي
رعايت محيط زيست يكي از عناصري «از نگاه ديوان، » دهند.

ا اصول است كه اجازه مي دهد تا در مورد اينكه عملي مطابق ب
با اين همه مي  2»ضرورت و تناسب بوده است، قضاوت نماييم.
يك از اصول كلي توان اين تحليل ديوان را به چالش كشيد؛ هيچ

حقوق جنگ از ابتدا نه براي حمايت از اموال حقوقي دشمن 
ايجاد شده است و نه براي حمايت از محيط زيست. با اين همه، 

كه آن دسته از عناصر محيط هيچ چيز مانع از آن نخواهد بود 
زيستي را كه در ماشين جنگي دشمن شركت ندارند از جمله 

 ,Momtazاموري بدانيم كه مي توانند مورد حمايت قرار گيرند (

به عالوه، آسيب پذيري باالي درياهاي بسته و آثار مخرب  ).1999
عمليات نظامي كه مستقيماً محيط زيست را تحت تأثير قرار مي 

از اموري است كه بايد در ارزيابي رعايت حقوق بين  دهد، يكي
  الملل بشردوستانه مورد مالحظه قرار گيرد.

به موازات اين امر، ابتكارهايي نيز براي تضمين حمايت از 
محيط زيست در درياهاي بسته و نيمه بسته در تكميل ترتيبات 
پروتكل اول الحاقي در نظر گرفته شده است. اين ابتكارات به 

اخص راجع است به حمايت از تأسيساتي كه عناصر  طور
با اين همه جالب است كه  3خطرناكي را در خود جاي داده است.

چاه هاي نفتي واقع در خشكي يا فالت قاره در ليست ارائه شده 
در اين سند وجود ندارند. پس از آنكه رژيم اسرائيل در سال 

ا ويران پااليشگاه سوئز ر» جنگ شش روزه«در جريان  1967
نمود، مصر از كنفرانس مسؤول تهيه پيش نويس پروتكل الحاقي 
اول درخواست كرد كه حمايت هايي در اين زمينه مورد توجه 

 ,Momtazقرار گيرد. ولي به پيشنهاد مصر وقعي گذاشته نشد (

حمايت از محيط زيست در ارتباط با «درج مسألة  ).1991
ون حقوق بين الملل در در دستور كار كميسي» مخاصمات مسلحانه

، بار ديگر توجه ها را به خطرات جدي زيست محيطي 2013سال 
كه حمله به چاه هاي نفتي واقع در فالت قاره درياهاي بسته و 
نيمه بسته مي تواند در برداشته باشد جلب نمود. ايران با اظهار 
تأسف از اينكه حقوق بين الملل بشردوستانه هيچ حمايت خاصي 
——— 

نظر مشورتي ديوان بين المللي دادگستري در مورد مشروعيت استفاده از  32پاراگراف  1
  اي.سالح هاي هسته

  .32همان، پاراگراف  2
  پروتكل اول الحاقي. 54ماده  3

آورد، بارها خواستار پر كردن اين ن تأسيسات به عمل نميرا از اي
رسد كه به نظر مي ).A/C6/69/SR, 2014( خأل حقوقي شده است

جامعه بين المللي بايد به پيشنهاد كشورمان توجه كند. در عين 
تواند الملل هم نميحال بايد توجه داشت كه كميسيون حقوق بين

ها اين خأل حقوقي را پر ولتبه تنهايي و بدون مشاركت بالفعل د
كند. با تمام اين تفاصيل اين نكته را نيز نبايد از ياد برد كه در 

هاي درگير در يك مخاصمه الملل موجود تمامي طرفحقوق بين
هاي مسلحانه تعهد دارند تا قبل از هر اقدام نظامي تمامي احتياط

  ايند.هاي غير ضروري مراعات نمالزم را براي اجتناب از آسيب

 گيري. نتيجه6

 "مناطق ويژه"توصيف درياهاي بسته و نيمه بسته به عنوان 
اي براي توسط كنوانسيون لندن، موجب ايجاد يك جنبش منطقه

حمايت از محيط زيست آنها گرديد. در واقع با توجه به 
- هاي عميق زيست محيطي كه اين قبيل درياها را تهديد مي بحران

عنواني جديد در حقوق درياها، سازوكاري  كند، الزم بود با ايجاد
 وجود آيد. مستقل براي رتق و فتق امور اين قبيل مناطق دريايي به

حقوق درياها اتفاق افتاد به نوعي تاييد  1982آنچه در كنوانسيون 
منطقه حساس  درياها بود. گونهبراي اين» گرايي منطقه«اين نگاه 

هاي حاشيه  وده و دولتخليج فارس نيز از اين قاعده مستثني نب
هايي ولو لرزان  اند، گام هاي عميق سياسي كوشيده رغم بحران آن به

ايجاد  براي حمايت از زيست بوم اين منطقه دريايي بردارند.
اي  و ساز وكار منطقه  اي در قالب كنوانسيون قواعد خاص و منطقه

اجراي   حقيقت آن است كه را بايد در همين راستا تفسير كرد.
اعد ويژه و خاص اين مناطق در چارچوبي كه الزام بيشتري قو

هاي ها ايجاد نمايد يكي از دستاوردهاي كنوانسيونبراي دولت
منطقه اي است كه خليج فارس نيز از دهه هفتاد قرن گذشته تا به 
حال از آن بي نصيب نمانده است. اين ترتيبات در عين حال 

ز شده است. با اين هاي ساحلي نيموجب همكاري نزديك دولت
هاي  ترين داليل ناكاميمهاي سياسي يكي از مه همه وجود چالش

ي  هاي متعدد در منطقه و تنش باال بروز جنگ. استوجود آمده  به
هاي حاشيه خليج فارس در بسياري موارد  سياسي ميان دولت

رسيدن به اهداف مورد نظر كنوانسيون كويت را با دشواري روبرو 
  كرده است.

وجود اين در تحليل وضعيت حقوقي حاكم بر خليج فارس با 
حقوق درياها نيز غافل  1982نبايد از چارچوب كلي كنوانسيون 
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شد. در اين مقاله گفته شدكه ترتيبات خاص كنوانسيون ملل متحد 
در مورد حقوق درياها به طور ويژه به مسائل زيست محيطي اين 

  ت.  درياهاي بسته و نيمه بسته توجه داشته اس
اما نكته مهم در اين راستا راهكارهاي عملي است كه بايد 

هاي زيست محيطي منطقه خليج فارس  براي مقابله با آلودگي
كه در طول اين نوشتار از نظر آنچنانمورد توجه قرار گيرد. 

اي  گذشت، به رغم عمر چهل ساله ساز و كارهاي حقوقي منطقه
اي مانع از آن شده  منطقههاي  براي حمايت از خليج فارس، بحران

 لحاظاز  راهبردياست كه زيست بوم شكننده اين منطقه مهم و 
بنابراين نخستين پيشنهاد عملي در سياست دور ماند.  ها به آلودگي

خارجي كشورهاي منطقه تفكيك اختالف سياسي از مسائل فني 
هاي ايران و عربستان در اين زمينه نقش است. بدون شك دولت

خود را دارند. وجود منافع مشترك براي حفظ اين  محوري خاص
منطقة دريايي بايد مهمترين انگيزه براي اين تفكيك و جدا سازي 

اي  باشد. ايجاد نهادهاي مكمل و ناظر بر عملكرد معاهدات منطقه
در همين راستا ايجاد باشد.  جهتد اقدامي در اين نتوان وجود ميم

دو طرف مي تواند نقشي ها و استفاده از تجارب هر  كنفرانس
شناخت نقاط ضعف موجود از يك طرف دوگانه را برعهده گيرد: 

هاي  اي حل آنها و از طرف ديگر تشكيل اين نشستو تالش بر
ميان دوسوي  تواند گامي براي كاهش تنش علمي مشترك مي

هاي كارشناسي و فني به ابتكار  خليج فارس باشد. ايجاد تماس
هاي جهاني مانند ملل متحد و نهادهاي  نكشورهاي منطقه يا سازما

تخصصي آن نيز بايد به عنوان ساز و كار جدي مورد توجه قرار 
اما پر واضح است كه راهكارهاي ديپلماتيك براي حل  گيرد.

مشكالت زيست محيطي شكنندگي خاص خود را دارند. تغيير 
سريع اوضاع و احوال سياسي در اين منطقه پرآشوب مي تواند هر 
زمان ساز و كارهاي سياسي را فلج و نانوان سازد. از اين رو براي 

الملل محيط زيست در اين منطقه بايد به  اجراي حقوق بين
ايجاد محاكم داوري  قضايي انديشيد. -راهكارهاي پايدار حقوقي

يا حتي قضايي كه بتواند به عنوان مكمل محاكم داخلي عمل 
يدن به آن تالش كرد. بدون نمايد، آرماني است كه بايد براي رس

هاي غيردولتي فعال در عرصه محيط زيست  شك نقش سازمان
   وري است و نبايد ناديده انگاشته شود.نقشي مح

اما در عين حال توسعه قواعد حقوق مخاصمات را نيز نبايد از 
تواند براي هر محقق  ياد برد. يكي از مهمترين سواالتي كه مي

د، مسأله استمرار يا تعليق مقررات الملل مطرح گرد بين  حقوق
راجع به حفظ محيط زيست در اين منطقه پر بحران است. 

كه در اين مقاله مورد توجه قرار گرفت، سير تحول همچنان
حقوقي به آن سو حركت كرده است كه در خصوص تعليق قواعد 

مطرح شده  هاي مهمي حافظ محيط زيست درزمان جنگ استثنا
نان در زمان جنگ ميان اطراف درگير الزم است. اين قواعد همچ

 زيست الرعايه هستند و اصول احتياط و تناسب در حفظ محيط
كه در اين آنچنان. معياري براي مشروعيت هر اقدام نظامي است

نوشتار در نظر گذشت اين تحوالت و قابليت اجراي آنها در 
ويژه  هب المللي الملل با اتكا به رويه قضايي بين حقوق ماهوي بين

 مورد توجه و ارزيابي واقع شد.نگاه ديوان بين المللي دادگستري 
در اين راستا نيز دستگاه ديپلماسي كشورهاي منطقه بايد براي 
شفاف سازي قواعد موجود دست به اقدامات ملموسي بزنند. 

راني در منطقه و  آموزشي براي افراد درگير در كشتي ايجاد كتابچه 
شي يكي از اين راهكارهاي عملي است كه هاي آموز ايجاد دوره

  رود مورد عنايت اصحاب قدرت قرار گيرد. اميد مي
همچنين بايد توجه داشت كه گرچه نتايج به دست آمده در 
زمينه حمايت از مناطق دريايي بسته و نيمه بسته در چند دهه 

هاي انجام شده گذشته در نگاه كلي مثبت بوده و بايد به تالش
ت ولي اين حقيقت را نيز نبايد فراموش نمود كه يك احترام گذاش

هاي مسلحانه حمايت كامل از اين مناطق ويژه در زمان درگيري
هايي كه حمايت هنوز محل بحث و جدل است و هستند دولت

كامل از محيط زيست اين مناطق در جريان مخاصمات مسلحانه 
اي در آيندهرا نپذيرفته اند. با اين همه اين اميد وجود دارد كه 

الملل محيط زيست و حقوق نزديك توسعه تدريجي حقوق بين
الملل بشردوستانه بتواند اين خال را پر كند و شاهد روية بين

هاي چنين ها در اين زمينه باشيم. نشانههماهنگي از سوي دولت
اي از هم اكنون قابل مشاهده است. بدون ترديد، چنين رويه

المللي مي تواند اعضاي جامعه بينجنبشي در صورت پشتيباني 
در دراز مدت تضمين كننده حمايت از محيط زيست درياهاي 
بسته و نيمه بسته از جمله خليج فارس باشد كه خطرات زيست 

  محيطي كه در كمين آن نشسته اند كم نيستند.
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