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چكيده
هاهاي جوي، تردد كشتيهاي نفتي، آلودگيمنابع آلودگي درياها گسترده و متنوع است، تا بدانجا كه عالوه بر آلودگي

وجود دارند كه گرچه منشأ آنها در خشكي است، ليكني ديگري هاي اكتشافي در بستر درياها، منابع آاليندهو فعاليت
ي پسماندها وتوان به مواردي همچون تخليه شوند؛ كه از جمله ميي درياها محسوب ميترين منابع آاليندهاز مهم

.كن و غيره اشاره كردهاي آب شيرينهاي شهري در دريا، ايجاد جزاير مصنوعي، ورود پساب شور دستگاهدفع زباله
هاي مستقر در خشكي، و نظر به گستردگي وحقوق درياها به آالينده 1982كنوانسيون  207ي رغم توجه ماده به

المللي بدل گشته است. در حقيقت،ي بيناي براي جامعهها، مقابله با اين معضل به دغدغهي اين آاليندهشدت فزاينده
مقابله با تنوع و گستردگي پديد آمده را نداشت و مقرراتهاي كلي و عام كنوانسيون حقوق درياها توان پيش بيني
توانست به حد كافي كارايي داشته باشد.الملل عام نيز به نظر نميحقوق بين

هايالذكر به گسترش همكارينظر به نقصان مطروحه، و با عنايت به اصرار اسناد جهاني و از جمله كنوانسيون فوق
- هاي بسياري روبرو بودهاي با گسترش كنوانسيونون حقوق درياها، در سطح منطقهاي، پس از تصويب كنوانسيمنطقه

اند و تحولي عمده را پيشهاي ناشي از منابع مستقر در خشكي نظري ويژه داشتهايم كه عموم آنها به مقابله با آلودگي
كارهاي موجود در اين زمينه،اند. لذا، اين مقاله در صدد بررسي سازوالملل محيط زيست رقم زدهروي حقوق بين

ي پيشنهاداتي حقوقي جهتبندي و ارائههاي احتمالي و  جمعسنجش كارايي اسناد پديدار گشته و شناسايي خالء
صيانت هر چه بهتر از محيط زيست دريايي است.

الملل محيط زيست، بينالملل درياها، حقوق حقوق درياها، محيط زيست دريايي، حقوق بين1982كنوانسيون: كلمات كليدي
 .اي، منابع آالينده مستقر در خشكيهاي منطقهكنوانسيون
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 مقدمه. 1

در پي اقدامات متنوع و گوناگوني كه از اوايل  الملليي بينجامعه
قرن بيستم در خصوص تدوين مقررات مربوط به حقوق درياها پيش 

به مقصد نائل آمد و به يك سند جهاني  1982گرفته بود، سرانجام در 
حقوق  1982ي مزبور دست يافت. كنوانسيون آور در زمينهو الزام

درياها و از جمله به حفظ هاي متنوعي از حقوق درياها، به جنبه
هاي مستقر در خشكي كه محيط زيست دريايي و همچنين آالينده

توان گفت عليرغم كلي موضوع اين مقاله است، توجه داشته و مي
ترين سند در بودن مفاد آن و عدم توجه به بسياري از جزئيات، جامع

و با  1982هاي پس از ي جهاني با طي سالجامعه اين وادي است.
محيطيِ نوين و بي سابقه، هاي زيستي آماج انواع آلودگيتجربه

هاي نظام حقوقي قبلي شد و روند رو به تزايد سيل متوجه كاستي
ها را به اين هايي كه منشأ آنها در خشكي قرار داشت، دولتآالينده

هاي سو كشاند كه هم در قالب هنجارهاي عرفي با گذر از رويه
هنجارهاي حقوقي نرم، موجد قواعد حقوقيِ ضمني و هم در قالب 

المللي به نيكي بر اين ي بيننو باشند. در عين حال، اعضاي جامعه
اي به نحوي نيكوتر توان واقعيت واقف گشتند كه سازوكارهاي منطقه

محيطي داشته و اقبال عمومي آنها در هاي زيسترويارويي با آالينده
ر اسناد بسياري از جمله اي را دهاي منطقهتوسل به فعاليت

گونه توان مشاهده كرد. و اينمي 21و دستور كار  1982كنوانسيون 
تحولي چشمگير در نظام حقوقي  1982هاي پس از بود كه در سال
هاي درياييِ مستقر در خشكي رخ داد و اسناد و مبارزه با آالينده

 اي و هم جهاني ظهور يافته،اي هم در سطح منطقهقواعد عمده
ي حاضر در نظر دارد، اصالح شده يا تكامل پيدا كرد. بنابراين، مقاله

هاي مستقر در ضمن بيان مختصري در خصوص معرفيِ آالينده
الملل محيط زيست خشكي، توسعه و تحولي كه در حقوق بين

هاي با منشاء خشكي پس از كنوانسيون دريايي در رابطه با آالينده
ررسي نهاده و موارد نوظهور و يا تكامل پديد آمده است را به ب 1982

  ي آنها را به طور برجسته نمايان سازد.شدهيافته يا اصالح

  ي مستقر در خشكي. شناخت مفهوم آلودگي و انواع آالينده2

  آلودگي محيط زيست درياييمفهوم  .2-1

- محيط زيست دريايي، شامل سطح دريا، فضاي فوقاني، آب
هاي زير سطح، بستر دريا، زير بستر دريا است. گروه كارشناسان 

در سال  ،GESAMP(1ابعاد علمي آلودگي دريايي (موسوم به 
هرگونه ريختن مستقيم «آلودگي را بدين نحو تعريف نمود:  1969

يا غير مستقيم مواد يا انرژي توسط انسان به محيط زيست دريا 
مچون لطمه به منابع جاندار، ها) كه آثار زيانباري ه(شامل مصب

هاي دريايي از به مخاطره افكندن سالمت انساني، وقفه در فعاليت
جمله ماهيگيري، زيان رساندن به كيفيت آب درياها و كاهش 

  2».مطبوع بودن آن را در پي داشته باشد
در كنوانسيون حقوق درياها كه حفاظت از محيط زيست 

دهد، را تشكيل مي دريايي بخش مهمي از رژيم حقوقي آن
آلودگي «آلودگي محيط زيست دريايي چنين تعريف شده است: 

طور  محيط زيست دريا يعني ريختن مواد و انرژي توسط بشر به
مستقيم و غير مستقيم در محيط زيست دريا (شامل مصب) كه 
منجر به ورود صدمه و خسارت به منابع زنده و حيات دريا، زيان 

هاي دريايي از ي، وقفه در فعاليتبه سالمت و بهداشت بشر
هاي مشروع از دريا و لطمه به جمله ماهيگيري و ساير استفاده

   3».گرددكيفيت آب مورد استفاده و كاهش مطبوع بودن آن مي

  4ي محيط زيست دريايي با منشأ خشكيمنابع آالينده .2-2

هاي مستقر هاي ناشي از منابع و فعاليتبدون ترديد، آلودگي
اي از آلودگي محيط زيست دريا را تشكيل خشكي سهم عمدهدر 
دهند. در واقع، يكي از مجاري ورود آلودگي به درياها مي

——— 
1  GESAMP)Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine 

Environmental Protection(  هايي همچون يك نهاد مشورتي تخصصي است كه با آژانس
IMO ،FAO ،UNESCO ،WHO ،IAEA  وUNEP نمايد. وظيفه اصلي اين همكاري مي

- دريا به آژانسهاي علمي در زمينه مشكالت آلودگي محيط زيست نهاد عبارتست از ارائه مشورت

  ). IOCالدولي اقيانوس شناسي (هاي همكار و كميسيون بين
ها نيز گشته و حيات بشر ي غذايي انسانتواند وارد زنجيرههاي پديد آمده، به راحتي ميآلودگي 2

  را به مخاطره افكند. در اين مورد بنگريد به:
محيطي فلزات سنگين و ارتباط ستي آاليندگي و اثرات زيمطالعه .1391زاده و همكاران، قاسم

ي درياي عمان، بين پراكنش اين عناصر با منغيرهاي فيزيكي و شيميايي در رسوبات فالت قاره
  .27ـ  35، صص 10ي اقيانوس شناسي، سال سوم، شماره ي چابهار، نشريهناحيه

3 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)., 1982. 
Art. 1(4) 

هايي كه از را به سه دسته تقسيم نمود: آلودگي كنندهتوان منابع آلودهبندي كلي ميدر يك تقسيم 4
هايي كه از هوا به دريا مي ريزند و شوند؛ آلودگيمنابع زميني (مستقر در خشكي) وارد دريا مي

ها به طور مختصر بايد به شوند. در باب انواع آاليندههايي كه در داخل دريا ايجاد ميآلودگي
ها و در نتيجه ريزش مواد نفتي و سمي به داخل دريا اشاره آلودگي ناشي از نشت يا تصادم كشتي

نمود. همچنين مواد زائد ممكن است از طريق هوا وارد دريا گردند. بعالوه در اين راستا بايد از 
آلود نمودن دريا، جاد رسوبات و گلتواند با ايحفاري و معدنكاري در بستر دريا نام برد كه مي

 اكوسيستم و محيط دريايي را به شدت به مخاطره بيفكند.
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ها مستقيماً از فاضالب و ها هستند. آلودگي رودخانهرودخانه
پسماندهاي صنعتي، كشاورزي و غيره وارد رودخانه و سپس وارد 

- در زمين نيز مي همچنين عمليات معدنكاري 1شوند.درياها مي
تواند مقادير زيادي خاك و پسماند فلزات و مواد سمي ديگر را 

يكي ديگر از منابعي كه آلودگي فراواني را  2به آب دريا وارد كند.
هستند. اين رواناب ها از  3نمايد رواناب هاي سطحيوارد دريا مي

منابع كشاورزي، شهري، ساخت جاده، ساختمان، كانال، بنادر و ... 
اشي شده و به همراه خود خاك و ذرات مملو از كربن، نيتروژن، ن

- كنند. به اين ترتيب مالحظه ميفسفر و امالح را وارد دريا مي
گردد كه آلودگي از منابع واقع در خشكي بيشترين سهم را در 

  سازي محيط زيست دريايي دارد.  آلوده

الملل عام و حفاظت از محيط زيست تحول حقوق بين .3
  هاي مستقر در خشكييايي در برابر آاليندهدر

انداز كلي، حفاظت از محيط زيست دريايي در در يك چشم
المللي و اسناد جهاني و المللي در قالب عرف بينسطح بين

ترينِ آن ها كنوانسيون ربط تبلور يافته است، كه عمده اي ذيمنطقه
حاوي مقرراتي در زمينه  4ملل متحد در مورد حقوق درياها 1982

اگرچه كنوانسيون حقوق  5حفاظت از محيط زيست دريايي است.
ي درياها جامع ترين سند مورد توافق جامعه بين المللي در حوزه

الملل درياهاست، ليكن تحوالت جهان و افزايش حقوق بين
هاي زيست محيطي، به ويژه آلودگي درياها توسط منابع و آلودگي
دهنده ضعف آن، يا بهتر ستقر در خشكي نشانهاي مفعاليت

بگوييم عدم كارايي مناسب كنوانسيون در راستاي مقابله با 
هاي مستقر در خشكي است. از اين رو در بخش هاي بعد آلودگي

به بررسي روند شكل گيري اصول و هنجارهاي مربوطه و 
  خواهيم پرداخت.  1982تحوالت پس از كنوانسيون 

——— 
البته آلودگي فاضالب ها و پسماندهاي صنعتي كه به شدت و گستردگي بسياري در حال تخريب  1

 محيط زيست درياهاست ممكن است به طور مستقيم به دريا ريخته شود.
به طور مثال آژانس حفاظت محيط زيست اياالت متحده اعالم نموده است كه عمليات  2

درصد سرچشمه هاي آبي غرب آمريكا گشته است.  40معدنكاري سبب آلودگي بيش از 
)Environmental Protection Agency. "Liquid Assets 2000: Americans Pay 

for Dirty Water". Retrieved 2007-01-23.(  
3 runoff 
4 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 

حقوق درياها با عنايت به عضويت تعداد كثيري از كشورهاي جهان و تدوين  1982كنوانسيون  5
 اي برخوردار استيط زيست دريايي از اهميت ويژهچارچوبي بديع و جامع براي حمايت از مح

  ايلملل معاهدهاحقوق بين .3-1

ي محيط زيست بر صدر معاهدات متعدد موجود در حوزه
حقوق درياها نشسته است كه با داشتن  1982دريايي، كنوانسيون 

هاي محيط زيست ي جهانيِ منحصر و توجه ويژه به آلودگيچهره
هاي مستقر در خشكي موقعيتي دريايي و همچنين آلودگي

سيون حقوق درياها، رژيم برجسته دارد. در زمان تصويب كنوان
المللي براي حفاظت از محيط زيست دريايي، هرچند حقوقي بين

ي ي عطف روند رو به توسعهحقوقي توسعه يافته بود، اما نقطه
توان تصويب كنوانسيون مزبور دانست كه همراه اين حقوق را مي

اي سير تكاملي خود با تعداد كثيري از معاهدات جهاني و منطقه
در حال حاضر اين كنوانسيون ) Stephens, 2009پيمايد. (را مي

اي است كه تعهداتي عام در زمينه پيشگيري از  تنها معاهده
- آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي را در سطح جهاني پيش

   6بيني نموده است.
كنوانسيون در دو بند تعهدي عام و  194ي در اين راستا، ماده
كند تا كليه اقدامات ها را مكلف ميدولتكلي را بيان داشته و 

الزم جهت پيشگيري، كاهش و كنترل آلودگي محيط زيست دريا 
از هر منبعي به عمل بياورند و براي اين منظور بايد بهترين ابزار 
عملي در اختيار خود و مطابق با توانايي هايشان را به كار ببندند 

مينان حاصل كنند كه و كليه تدابير الزم را اتخاذ نمايند تا اط
پذيرند هايي كه در قلمرو يا تحت كنترل ايشان صورت ميفعاليت

اي وارد با ايجاد آلودگي به محيط زيست ساير دولت ها صدمه
هاي تحت سازند؛ و اين كه آلودگي ناشي از سوانح و فعاليتنمي

كنترل يا در قلمرو ايشان به ماوراء مناطقي كه حقوق حاكميتي 
نمايند، حقوق درياها اعمال مي 1982ق كنوانسيون خود را طب

دارد: الذكر اظهار ميي فوقتسري نيابد. شق نخست بند سوم ماده
اقدامات انجام شده مطابق با اين قسمت، از جمله، در بر دارنده 
اقداماتي خواهد بود كه به منظور به حداقل رساندن ريخته شدن 

مواد پايدار، از منابع مستقر  مواد سمي، زيانبار يا مهلك، به ويژه
  7شوند.در خشكي، از طريق جو يا تخليه پسماند اتخاذ مي

——— 
اي اسناد عمده و قابل ذكر است كه هنگام تصويب كنوانسيون حقوق درياها، در سطح منطقه 6

پاريس، كنوانسيون  1974مهمي در خصوص حفاظت از محيط زيست دريايي نظير كنوانسيون 
ي ظهور رسيده كويت به منصه 1978بارسلونا و كنوانسيون  1976هلسينكي، گنوانسيون  1974

 )Wettestad, 1992بودند. (
با وضع اين مقررات، در مقايسه با كنوانسيون 1982توان دريافت كه كنوانسيون به وضوح مي 7

ژنو در مورد درياي آزاد كه متضمن مقرراتي در خصوص آلودگي بود گامي رو به جلو  1958
 اوي تنها دو مقرره در رابطه با آلودگي دريايي بود.درياي آزاد ح 1958كنوانسيون برداشته است. 
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هايطور خاص در خصوص آالينده كنوانسيون، به 207ماده 
- ها ميمستقر در خشكي، در مقام صالحيت تجويزي از دولت
هاي موردخواهد تا با در نظر گرفتن قواعد، استانداردها، و رويه

لمللي نسبت به تصويب قوانين و مقررات در مورداتوافق بين
پيشگيري، كاهش و كنترل آلودگي محيط زيست دريا ناشي از
منابع مستقر در خشكي اقدام نمايند. در همين راستا، بند سوم از

سازد كه تالش نمايندها را متعهد مياين ماده صراحتاً دولت
گ كنند.اي هماهنهايشان را در سطح مناسب منطقهسياست

ها را ملزم به تالش براي ايجاددولت 207بعالوه بند چهارم ماده 
كننده از آلودگي ناشي از منابعاي و جهاني پيشگيريقوانين منطقه

هايخواهد كه سياستمستقر در خشكي نموده، و از آنها مي
اي هماهنگ نمايند. درمرتبط خود را در سطح مناسب منطقه

دهدكنوانسيون اطمينان مي 213ماده  خصوص صالحيت اجرايي،
به 207ها قوانين و مقررات خود را كه بر طبق ماده كه دولت

اند به اجرا در آورده و ديگر تمهيدات الزم راتصويب رسيده
- المللي قابل اعمال را اتخاذ ميجهت اعمال قوانين و مقررات بين

نمايند.
المللاز حقوق بيندر نهايت، در رابطه با سير تحول اين جنبه 
گذرد شاهد پيشرفتيدر طول مدتي كه از انعقاد اين كنوانسيون مي

ي بين المللي به تدوين سند مزبور اكتفاچشمگير نبوده و جامعه
ي بين المللي عامدا و باآيد كه جامعهنموده است. به نظر مي

اي، پرداختن بهاعتقاد به كارامدي بيشتر سازوكارهاي منطقه
3اي ارجاع داده است. در بخش را به تمهيدات منطقه موضوع

اي استشود، كه اين نظام حقوقي منطقهمقاله حاضر مشاهده مي
در زمينه ي حفاظت از محيط زيست 1982كه بعد از كنوانسيون 

هايي عملي بهدريايي در برابر آالينده هاي مستقر در خشكي گام
پيش نهاده و شاهد تحوالتي عمده است.

 حقوق بين الملل عرفي و اصول كلي حقوقي .3-2

تنظيم آلودگي دريايي و بخصوص آلودگي ناشي از منابع و
هاي مستقر در خشكي يكي از موضوعات نسبتاً جديد موردفعاليت

——— 
ها و حفاري و بهره بردارياين كنوانسيون آثار بالقوه زيانبار آلودگي نفتي ناشي از كشتي 24اده م

نيز دولت ها را ملزم مي نمود تا اقدامات الزم براي 25فراساحلي را شناسايي مي نمود. ماده 
طه تخليه پسماند راديو اكتيو اتخاذ نمايند. همچنين دولت هاپيشگيري از آلودگي دريا به واس

هايي با سازمان هاي بينمتعهد بودند تا براي پيشگيري از آلودگي درياها توسط چنين فعاليت
المللي صالحيت دار همكاري كنند.

باشد. در پرتو روند كند اقدامات كشورهاالملل ميتوجه حقوق بين
ق عرفي توسعهقوانين چندي در زمينه آلودگي دريايي در بستر حقو

ي عرفي در اين). شايد مهم ترين قاعدهJuda,1996يافته است (
»بار از سرزمين خودي زيانممنوعيت استفاده«زمينه را بتوان اصل 
دارد هيچ كشوري حق ندارد سرزمين خود رادانست كه اشعار مي

اي مورد استفاده قرار داده يا اجازه استفاده از آن را بدهد كهبه گونه
اصل«اين اصل به  1به سرزمين كشور ديگري صدمه وارد نمايد.

) بعدها1390نيز مشهور است. (عباسي اشلقي، » ي خوبهمسايه
اعالميه ريو و 21ي استكهلم و اصل اعالميه 21اين قاعده در اصل 

ساير اسناد  مورد تصريح قرار گرفت. الزم به ذكر است كه اصل
ن در قضاياي مختلف داوري و قضاييمنع استفاده زيانبار از سرزمي

ي مهمهمچنين اين قاعده 2بين المللي مورد تأييد قرار گرفته است.
يي استكهلم و پس از آن در اصل دوم اعالميهاعالميه 21در اصل 

3ريو تدوين گرديده است.

بار ازي زيانتوان گفت اصل منع استفادهامروزه بدون شك مي
الملل عرفي مبدل گشته است.ق بينسرزمين به يك قاعده حقو

المللي دادگستري نيز در قضاياي متعددي، از جمله درديوان بين
4اينظريه مشورتي راجع به تهديد يا استفاده از سالح هاي هسته

بر ماهيت 5ي گابچيكوو ناگي ماروس،و نيز در رأي ترافعي پروژه
6عرفي داشتن اين قاعده مهر تأييد زده است.

——— 
، كه نخستين بار در داوري قضيه تريل sic utere tuo ut alienum non laedasقاعده 1

، و امروزه به يكي از مهم ترين قواعدابراز گرديد ) ميان امريكا و كاناداTrail Smelter( اسملتر
حقوق بين الملل محيط زيست تبديل شده است.

- الملل، هيچ كشوري حق ندارد از سرزمين خود استفادهي اصول حقوق بينبر پايه«بنا بر اين رأي: 

اي كه خسارتي در سرزمين همسايهاي را از سرزمينش بدهد، بگونهي استفادهاي كند يا اجازه
ي دكترالملل عمومي، ترجمهي قضايي در حقوق بيني رويه(چيكايا، بلز، چكيده...». ايجاد شود 

)59، ص 1387همايون حبيبي، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايي، تهران، 
الملليي تريل اسملتر و رأي ديوان بينطور كلي بنگريد به  داوري قضيه در اين مورد به2

ي اوروگوئه.ي خمير كاغذ بر روي رودخانهي كارخانهدادگستري در قضيه
ي محيط زيست ملل متحد، حمايت از محيط زيست در مخاصمات مسلحانههمچنين ر ك: برنامه
ي مطالعات وني آزاد و مهرداد محمدي، مؤسسهي سيد علي حسيالملل، ترجمهاز منظر حقوق بين

132ـ  134، ص. 1393پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، چاپ اول، تهران، 
الملل راجع به پيشگيري ازپيش نويس طرح مواد كميسيون حقوق بين"بعنوان مثال، در ماده سوم  3

آمده است: "2001هاي خطرناك سال صدمات فرامرزي ناشي از فعاليت
مبداء كليه اقدامات ضروري جهت پيشگيري از صدمات فرامرزي چشمگير و كاهشدولت «

».مخاطرات ناشي از آن را صورت خواهد داد
Available at:  http://untreaty.un.org/ilc/texts/9_7.htm  

ينگريد به: براي دسترسي به متن اعالميه هاي فوق،
 http://sedac.ciesin.org/entri/texts/rio.declaration.1992.html  

4 ICJ Reports (1996), 241-242, para. 29. 
5 ICJ Reports (1997), 41, para. 53. 

هايي را بايستي در نظرالملل محدوديتي بنيادين حقوق بيناين قاعده. با اين حال در خصوص  6
) براي عدم ايرادdue diligence» (مراقبت مقتضي«داشت؛ نخست، اين قاعده متضمن تعهد 



 37ـ1394/12/48 بهار/ 21م/ شماره شششناسي/ سال  اقيانوس

41 

يت به غير قابل برگشت بودن خسارات زيست محيطي، با عنا
هاي محيط زيست دريايي بهتر است اهميت به ويژه آلودگي
  از ورود خسارت داده شود.  1ي پيشگيريبيشتري به مقوله

تواند در خصوص تنظيم آلودگي ي عرفي ديگري كه ميقاعده
منابع مستقر در خشكي بعنوان يك تحول بدان نگريست، تعهد 

الملل، سوء در حقوق بين 2وط به سوء استفاده از حقوق است.مرب
گردد كه دولتي حقوقش را به استفاده از حقوق زماني مطرح مي

مندي دول ديگر از حقوق اي اعمال نمايد كه يا مانع از بهرهشيوه
خود  شده و يا با هدفي به غير از هدفي كه براي آن ايجاد گشته، 

). Kiss, 1992استفاده قرار گيرد (و به ضرر دولت ديگر مورد 
استفاده از حق محل بحث اگرچه ماهيت حقوقي دكترين عدم سوء

الملل )، اما اين دكترين در حقوق بينBrownlie, 2003باشد (مي
كنوانسيون حقوق درياها مدون  300درياها، به روشني در ماده 

توان با توسل به دكترين منع بدين سان مي 3گرديده است.
سازي دريا برآمد و سوءاستفاده از حق در صدد پيشگيري از آلوده

كشورهاي عضو كنوانسيون حقوق درياها را ملزم به عدم 
سوءاستفاده از حقوق، صالحيت ها و آزادي هاي خود كه مي 
تواند نهايتا از طريق منابع مستقر در خشكي باعث آلوده سازي 

  4دريا شود دانست.

——— 
در نتيجه دولتي كه چنين مراقبت  )Pisillo – Mazzeschi, 1992صدمات فرامرزي است. (

ت مبراست. دوم، اين كه در آلودگي دريايي ناشي از منابع مقتضي را اتخاذ نموده باشد از مسئولي
مستقر در خشكي، مواد، منابع و عوامل متعددي نقش دارند. همچنين ممكن است آلودگي دريايي 

ي ي منع استفادههاي بيش از دو كشور در يك منطقه باشد. سوم اين كه قاعدهناشي از فعاليت
المللي، لزوماً پس از ورود خسارت به سرزمين وليت بينزيانبار از سرزمين، به موجب حقوق مسئ

  شود. دولت ديگر مطرح مي
1 prevention 

  مثال در اين مورد بنگريد به: ٢
B. Cheng , General Principle of Law as Applied by International Courts 
and Tribunals, London, Stevens, 1953, pp. 121-136. 

كشورهاي عضو وظايف تعهد شده به موجب "كنوانسيون مزبور چنين اشعار ميدارد:  300ماده  3
اين كنوانسيون را با حسن نيت اجرا خواهند كرد و حقوق، صالحيت و آزادي هاي به رسميت 

 "شناخته شده در اين كنوانسيون را به نحوي اعمال خواهند كرد كه سوء استفاده از حق نباشد.
خاطر نشان ساخت كه دكترين سوء استفاده از حق در مواد ديگري از كنوانسيون  بعالوه بايد

 مورد تصريح قرار گرفته است. 297و  294، 187حقوق درياها، از جمله مواد 
گردد چگونگي احراز سوءاستفاده از حق است. آيا در هر پرسشي كه در اين خصوص مطرح مي 4

ده از حقوق خود متهم نمود؟در اين راستا، برخي از توان دولتي را به سوء استفاشرايطي مي
ي كلي براي تبيين معيار احراز كننده، تنها تصميمات پژوهشگران معتقدند در فقدان يك قاعده

) Lauterpacht, 1982تواند راهگشا باشد. (المللي در هر مورد خاص است كه ميمحاكم بين
 آن در كه المللي بين اجتماع در اقدامي، چنين امانج: است معتقد باره اين در الترپاخت پروفسور

  .است برخوردار خاصي اهميت از ندارد، وجود عمال معمولي هاي ارگان توسط تقنيني فرايند
توان نتيجه گرفت كه در حال حاضر معيار تعيين سوءاستفاده از حق به طور دقيق در بنابراين مي

نگرديده است. نظر به عدم شفافيت كامل قواعد نظام حفاظت از محيط زيست دريايي مشخص 
 

  حقوق نرم و قوام نيافته .3-3

هايي در جهت ، تالش1982هاي پس از كنوانسيون در سال
ي سازوكارهاي حقوقي جهاني مرتبط با آلودگي ناشي از توسعه

منابع مستقر در خشكي به ويژه تحت نظارت برنامه محيط زيست 
يكي از دستاوردهاي مهم  5) صورت گرفت.UNEPملل متحد (

براي » 1985ول راهنماي مونترال اص«در اين زمينه تصويب 
حفاظت از محيط زيست دريا در برابر آلودگي ناشي از منابع 

اگرچه اصول راهنماي مونترال از  6مستقر در خشكي است.
ماهيتي داوطلبانه برخوردار است، اما اين اصول به طور دقيق 
اقداماتي را تعيين نموده است كه بايد به منظور پيشگيري، كاهش 

آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي اتخاذ شوند.  و كنترل
رويكرد مديريت زيست «اصول راهنماي مونترال بر نياز به يك 

ي اين ورزد. همچنين از نكات برجستهتأكيد مي 7»محيطي جامع
ي ويژه با عنايت به اصول، معرفي مفهوم مناطق حفاظت شده

دگي ناشي از پذير در برابر آلوحفاظت از اكوسيستم هاي آسيب
  8منابع مستقر در خشكي است.
ي پيشگيري از تخريب ، مسأله1992چند سال بعد در سال 

هاي مستقر در خشكي در محيط زيست دريايي در برابر فعاليت
انعكاس  9»21دستور كار «سند نهايي اجالس ريو موسوم به 

يافت. فصل هفدهم سند مزبور، در راستاي حفاظت از محيط 
و رويكردي جامع تأكيد  10زيست دريايي، بر رويكرد احتياطي

خواهد تا در سطح ها مينمايد. بعالوه فصل هفدهم از دولتمي
اي، اقدامات الزم را به ملي، و در صورت لزوم در سطح منطقه

  رال را مطمح نظر قرار دهند.عمل بياورند و اصول راهنماي مونت
 UNEPاز شوراي حكام  21در عين حال، دستور كار 

الدولي در مورد حفاظت درخواست نمود تا برگزاري نشستي بين
هاي مستقر در خشكي را از محيط زيست دريايي در برابر آالينده

——— 
ها به حفاظت از محيط زيست دريايي توسط اين قواعد، بايد در عرفي مذكور و عدم الزام دولت

 اي بود.جستجوي قواعدي براي تنظيم آلودگي محيط زيست دريايي در سطح معاهده
  رد به طور كلي بنگريد به در خصوص تالش به منظور توسعه سازوكار حقوقي جهاني در اين مو 5

T.A. Mensah, The International Legal Regime for the Protection and 
Preservation of the Marine Environment from Land-based Sources of 
Pollution, in: A. Boyle/D. Freestone (eds.), International Law and 
Sustainable Development: Past Achievements and Future Challenges, 
Oxford 1999, pp. 297-324. 
6 1985 Montreal Guidelines for the Protection of the Marine Environment 
against Pollution from Land-Based Sources.  
7 Guideline 10 

  اصول راهنماي مونترال  1در اين خصوص بنگريد به ضميمه  8
9 Agenda 21 
10 Precautionary approach 
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در 1995در دستور كار خود قرار دهد. كنفرانس مزبور در سال 
- د و دستاورد آن تصويب دو سند بود: اعالميهواشنگتن برگزار ش

ي واشنگتن در مورد حفاظت از محيط زيست دريايي در برابر
)، و برنامه1995هاي مستقر در خشكي (اعالميه واشنگتن فعاليت

اقدام جهاني براي حفاظت از محيط زيست دريايي در برابر
)."GPA 1995"فعاليت هاي مستقر در خشكي (موسوم به 

ترينرا بايد يكي از مهم 1995اقع، برنامه اقدام جهاني در و
ي مقابله با آلودگي مستقر در خشكياسناد حقوق نرم در زمينه

قلمداد نمود. اين برنامه در صدد است تا با 1982پس از سال 
ها به حفاظت از محيط زيستي دولتمحقق نمودن وظيفه

مستقر در خشكيهاي دريايي، از اين محيط در برابر آالينده
صيانت نمايد.

اي حفاظت از محيط زيست دريايي درتحول نظام منطقه .4
هاي مستقر در خشكيمقابل آالينده

افزون بر اقداماتي كه سيمايي كلي و جهاني داشت، عواملي
هاي خاص مناطق دريايي در نقاط مختلف وچون وضعيت

خصوص در بهحفاظت جزئي و دقيق از مناطق ويژه سبب شد كه 
المللي درهاي متعدد بينباب حفاظت از زيست دريايي كنوانسيون

كه كنوانسيون حقوق 1982اي منعقد گردد. در سال سطح منطقه
الملل محيط زيست نسبتاً توسعهدرياها تصويب شد، حقوق بين

اما از يك طرف، پيشرفت سريع علوم و فناوري و عدم 1يافته بود.
به اين امكانات، ضعف حقوق سنتي درياها راي دول دسترسي همه

به دنبال داشت كه قادر به حل مسائل ناشي از اين پيشرفت نبود
) و از ديگر سو، تخريب رو به تزايد محيط زيست و1392(مدني، 

هاي بيش از حد رويكردهايها، كاستياز جمله درياها و اقيانوس
2سنتي را به حفاظت از محيط زيست هويدا ساخت.

اي از جمله، كنوانسيون حقوق درياها و فصلدر اسناد عمده
اي شده، تأكيدات بسياري بر همكاري منطقه21دستور كار  17

ي اين اسناد جهاني اذعان دارند كه كارآمدتريناست كه همه
ي سازوكارهايطريقه براي حفاظت از محيط زيست، توسعه

اي، ازهاي مهم منطقهي دريااي است. عالوه بر اين، در همهمنطقه

——— 
1 G. Bruntland (ed.), Our Common Future, World Commission on 
Environment and Development, 1987, p. 28. 
2 The GESAMP Report on the state of the oceans No. 39 (1990), 
published on the eve of the UNCED 

كارائيب گرفته تا اقيانوس آرام جنوبي، نظام حقوقي دريايي آنها
3شود.اي اجرا و اعمال ميهاي منطقهتوسط كنوانسيون

ي موضوعبستهدر خصوص درياهاي اروپا، تمام درياهاي نيمه
كنوانسيون حقوق درياها بعنوان نظام مادر و عام، در 122ي ماده

اي يعني، كنوانسيونكنوانسيون عمده و اصلي منطقهچارچوب سه 
) و كنوانسيون هلسينكي اجراOSPARبارسلونا، كنوانسيون اسپار (

شود تحوالتي كه در اين خصوصدر اين بخش سعي مي 4شود.مي
اي در جهت مقابلهپس از كنوانسيون حقوق درياها در سطح منطقه

5به بررسي نهيم.هاي مستقر در خشكي رخ داد را با آلودگي

 6اسپار 1992كنوانسيون  .4-1

كنوانسيون اسپار بر غير قابل مهارترين منبع آلودگي دريايي،
يعني منابع مستقر در خشكي تمركز ويژه داشته و بر آن است كه

——— 
ي محيط زيست مللايِ يونپ (برنامههاي درياهاي منطقهت توجهات برنامهي اين اسناد تحعمده 3

/http://www.unep.org/regionalseas اند. قابل مالحظه در لينك:متحد) پديد آمده

Elli Louka, op cit, pp. 163-168 ، بنگريد به:در اي خصوص همچنين
توان يافت عبارتند از: برخوردارياي بعنوان عناصري مشترك ميي اين اسناد منطقهآنچه در همه 4

ي صالحيت را عموماً در خود ندارند؛ وي  محدودهاز ساختاري يكسان و مشابه، اين اسناد، قاعده
است و در الملليي آنها عموماً محدودتر از نظام مشابه بينسوم اينكه نظام حقوقي ساخته شده

شود.بيني مينهايت، نهادي جهت اجرا، نظارت و تضمين اجراي كنوانسيون پيش
هاي دريايي مستقر در خشكي تا قبل ازاي در خصوص آلودگيهاي منطقهبطور كلي عهدنامه 5

توان به ترتيب ذيل نام برد:حقوق درياها را مي كنوانسيون
اإلجرا در سال، الزم1974اروپا، منعقده در سال الف ـ كنوانسيون حفظ محيط زيست شمالي 

  ؛1976
ب ـ كنوانسيون مربوط به پيشگيري از آلودگي دريايي ناشي از منابع مستقر در خشكي (كنوانسيون

؛1978اإلجرا در سال ، الزم1974پاريس)، منعقده در سال 
التيك، منعقده در سالي درياي بج ـ كنوانسيون مربوط به حفاظت از محيط زيست دريايي منطقه

؛1980اإلجرا در سال ، الزم1974
د ـ كنوانسيون مربوط به حفاظت از درياي مديترانه در مقابل آلودگي (كنوانسيون بارسلونا)، منعقده

؛1978اإلجرا در سال ، الزم1976در سال 
ل آلودگي،اي كويت براي همكاري در حفاظت محيط زيست دريايي در مقابهـ ـ كنوانسيون منطقه

؛1979اإلجرا در سال ، الزم1978منعقده در سال 
و ـ پروتكل راجع به حفاظت از درياي مديترانه در مقابل آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي،

؛1983اإلجرا در سال ، الزم1980منعقده در سال 
يساحلي منطقهز ـ كنوانسيون مربوط به همكاري براي حفاظت و بهبود محيط زيست دريايي و 

؛1984اإلجرا در سال ، الزم1981آفريقاي غربي و مركزي، منعقده در سال 
ي جنوب شرقيح ـ كنوانسيون مربوط به حفاظت از محيط زيست دريايي و ساحلي منطقه

؛ و1986اإلجرا در سال ، الزم1981اقيانوس آرام، منعقده در سال 
ست درياي سرخ و خليج عدن، منعقده در سالاي براي حفظ محيط زيط ـ كنوانسيون منطقه

.1985اإلجرا در سال ، الزم1982
6 Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-
East Atlantic (1992 OSPAR Convention), adopted in Paris on 22.09.1992 
and into force on 25.03.1998. 
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هاي ناشي از اين منابع را با تشويق به كاربرد بهترين آلودگي
  )Louka, 2006(هاي موجود محو نمايد. و رويه تكنولوژي

خورد و در ي حقوق درياها به چشم نميآنچه در عهدنامه
هايي كه ذكر خواهند شد وجود دارد، اين است كه در كنوانسيون

 1هاي داخلي نيز تحت پوشش قرار گرفته است.اسناد اخير، آب
ها مبرهن شده است كه بدون تنظيم درواقع براي اين كنوانسيون

داخلي، سخن در خصوص  هايمقررات در خصوص آلودگي
نمايد جلوگيري آلودگي هاي با منشأ خشكي نيز قدري گزاف مي

)Magron, 1999.( 
ي اول اين كنوانسيون، منابع مستقر در طبق بند پنجم ماده

منابع مستقر در خشكي به «خشكي اينگونه تعريف شده است كه: 
ز معني وجود و انتشار منابع، مواد يا انرژي در خشكي است كه ا

طريق آب، هوا و يا مستقيماً از راه ساحل به آبهاي دريايي برسد. 
ي مواد مضر در بستر همچنين، شامل منابع مرتبط با هرگونه تخليه

دريا كه از خشكي نشأت گرفته و از راه تونل يا خطوط لوله يا 
ديگر وسايل به دريا وارد شود و همچنين منابعي كه در رابطه با 

هاي دريايي وارد و نه به منظور فعاليتمصنوعات دست بشري 
  2».هاي متعاهد شودمناطق دريايي تحت صالحيت طرف

هاي متعاهد ي طرف، اين كنوانسيون همه3ي در ادامه، در ماده
طور انفرادي يا مشترك، هرگونه اقدام  را متعهد كرده است كه به

هاي ناشي از منابع ممكن را به منظور پيشگيري و محو آلودگي
ي مستقر در خشكي تحت مقررات كنوانسيون و باألخص، ضميمه

 نخست آن، مبذول بدارند. 
ي نخست اين ي دو ضميمهاز سويي ديگر، بند اول ماده

اي كه به نواحي دريايي منبع آالينده«دارد كه: كنوانسيون مقرر مي
تواند به مناطق دريايي تخليه شده و در آب يا هوا رها شده كه مي

يا آن را متأثر سازد، موضوع محدوديت مقررات مقامات رسيده 
 2ي بند اول ماده». هاي متعاهد قرار خواهند گرفتصالح طرف

طور خاص در جهت  گويد كه اين مقررات بهاين ضميمه نيز مي
هاي متعاهد الزامي است تصميمات كميسيون اسپار كه براي دولت

هي، مجوز يا مقررات طور قابل توج اجرا خواهد شد. بنابراين، به
——— 
1 Article 3 of the 1980 Athens Protocol; Article 1 of the 1983 Quito 
Protocol; Article 2 of the 1990 Kuwait Protocol; Article 1 (a) of the 
OSPAR Convention; Article 1 of the Helsinki Convention; Article 3 of 
the 1992 Bucharest Protocol; Article 3 (c) of the 1996 Syracuse Protocol. 

هاي مستقر در خشكي است. هرچند به زعم تبيين مواد مضر، گام نخست در جهت تنظيم آلودگي 2
هاي مستقر در خشكي هاي مشابه در خصوص تبيين آلودگيبرخي از نويسندگان اكثر كنوانسيون

را به دست  ي آنها معيار متحدالشكليتوان از مجموعهاند، اما ميهمواره فهرستي مبهم ارائه داده
 داد.

صادره از جانب دول متعاهد در خصوص انتشار چنين موادي، 
  تحت كنترل كميسيون اسپار خواهد بود.

يكي ديگر از جوانب حايز اهميت اسناد محيط زيستي، 
است. اصل يا  3»اصل يا رويكرد احتياطي«ي برخورد آنها به مقوله
- ياري موافقتعنوان يك تعهد حقوقي در بس رويكرد احتياطي به

اي مرتبط با آلودگي ناشي از منابع مستقر در هاي منطقهنامه
). كه كنوانسيون اسپار Tanaka, 2006خشكي برجسته شده است (

ي آن را در شق نيز به اصل مزبور نظر ويژه داشته است كه نمونه
هاي اين بنديتوان ديد. عبارتآن مي 2ي نخست بند دوم ماده

هاي ديگر، تعهدي ايجابي برخالف بسياري كنوانسيونكنوانسيون، 
كند كه هنگامي كه ها مقرر ساخته و آنها را ملزم ميرا براي دولت

هاي معقولي از آسيب و خطر وجود داشته باشد، اقدامات نشانه
ي اين ) همهDe la Fayette, 1999پيشگيرانه معمول بدارند (

  پديد آمدند. 1982ها مواردي بودند كه پس از يافته

  4كنوانسيون هلسينكي .4-2

آيد، مهمترين ارمغاني كه اسناد ظهور يافته پس از نظر مي به
ي فهرستي روشن و كنوانسيون حقوق درياها به دنبال داشت، ارائه

آوردي كه در اسناد پيشين به واضح از مواد مضر و آالينده بود؛ ره
  ).Pallemaerts, 1998نيكي ميسر نشد (

 1974هلسينكي كه جايگزين كنوانسيون  1992ون كنوانسي
گرديد، نيز در تكاپوي تبيين موارد آلودگي مستقر در خشكي بوده 

آلودگي ناشي از «دارد: اينگونه بيان مي 2ي و در بند دوم ماده
ي منشاء هاي مستقر در خشكي يعني آلودگي دريا بوسيلهآالينده

خشكي كه از طريق آب  آلودگي يا پراكنده از هر منبع مستقر در
يا هوا يا مستقيماً از راه ساحل به دريا برسد كه شامل آلودگي 

ي تونل، ي زوائد در زير بستر دريا بوسيلهناشي از هرگونه تخليه
خطوط لوله يا ديگر وسايل كه از زمين صورت گيرد، خواهد 

——— 
الملل آورديم كه نه در حقوق بين» رويكرد«و » اصل«ي از آنرو اصطالح احتياطي را با هر دو واژه 3

فقي عام وجود ندارد. االملل عرفي و نه در دكترين بر سر ماهيت آن تواي و نه حقوق بينمعاهده
  ي بيشتر، بنگريد به:جهت مطالعه

Malgosia Fitzmaurice, Contemporary Issues in International 
Environmental Law, Edward Elgar Publishing, USA, 2009, pp. 1-10 
4 . Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic 
Sea Area (Helsinki Convention), 9.04.1992, into force on 17.01.2000 
replacing the 1974 Convention. The 1992 Helsinki Convention has 10 
contracting parties, i.e., Denmark, Germany, Sweden, Estonia, Finland, 
Latvia, Lithuania, Poland, Russia and the EU. See: 
http://helcom.fi/about-us/contracting-parties/ (last visited in: 15/02/2014) 
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ي اول الحاقي به آن نيز اختصاص بههمچنين ضميمه» شد.
ر دارد.تعريف مواد مض

كند تاهاي متعاهد را ملزم ميآنگاه، پس از تعريف فوق، دولت
ي درياي بالتيك از منابعبه منظور پيشگيري و رفع آلودگي منطقه

هاي زيستي مستقر در خشكي با استفاده از بهترين روشآالينده
1ي منابع اقدام كنند.آوري موجود براي كليه محيطي و بهترين فن

هاي متعاهد را ملزم به اتخاذ اقداماتيآن، طرف 5ي همچنين، ماده
ي آلودگي هاي ناشي از هرگونه منبعي و بامنظور امحاء كليه به

6ي ي نخست ساخته است. بند دوم مادهتوجه به مقررات ضميمه
ها در راستاي اقدامات مقررنيز تعهدي به همكاري را ميان دولت

ه منظور توسعه و اتخاذي سوم اين كنوانسيون و بدر ضميمه
ها، راهكارها، استانداردها يا مقررات خاص مرتبط بابرنامه

پيشگيري از ورود مواد مضر مقرر ساخته است. در ادامه نيز مقرر
دارد كه مواد مضر ناشي از منبع اصلي به جز در  مقادير ناچيز،مي

د،كه مستقيم يا غيرمستقيم به محيط دريايي بالتيك وارد شده باش
اي توسط مقامات مجاز داخلي با توجه به اصولطور دوره بايد به

ي سوم بررسي شوند. طرفين متعاهد تضمينمقرر در ضميمه
خواهند نمود كه انتشارهاي تجويز شده به آب و هوا نظارت و

شوند.كنترل مي
رسد كه به موجب كنوانسيونگونه به نظر مي در نتيجه اين
د مضر با مجوز خاص قبلي امكان دارد.ي مواهلسينكي، تخليه

هاي متعاهد ياعالوه بر اين، درصورت درخواست يكي از طرف
كميسيون هلسينكي، طرف ديگر متعاهد بايد اطالعاتي در
خصوص مجوز تخليه، اطالعات انتشار يا در خصوص وضعيت

ارائه دهد. در نتيجه به نظر 16ي محيط زيست طبق بند دوم ماده
هاي متعاهد در اين خصوص محدودتر ازاختيار طرف آيد كهمي

قبل است.
در خصوص اصل احتياطي نيز اين كنوانسيون به نسبت

طور وسيع تري اين اصل را اعمال كرده است كنوانسيون اسپار، به
)Ebbesson, 2000هايطرف 3ي ) و صريحاً در بند دوم ماده

هاكند و دولتمتعهد مي» اصل احتياطي«متعاهد را به اعمال 
هايموظف هستند اين اصل را به مقررات مربوط به آالينده

). و در نهايتTanaka, 2006مستقر در خشكي نيز تسري دهند (
بايد خاطرنشان ساخت كه كنوانسيون هلسينكي در مقايسه با

——— 
هلسينكي 1992كنوانسيون  6ي ماده 1

طور وسيع تري اصل احتياطي را اعمال كرده كنوانسيون اسپار، به
).Ebbesson, 2000است (
رسد كه رويكردي متحدالشكل درطور كلي، به نظر مي به

الملل محيط زيست دريايي وجودي حقوق بينراستاي توسعه
دارد. هرچند كنوانسيون حقوق درياها در خصوص حفاظت از

به بعد 192ي محيط زيست دريايي تعهدي كلي و عام را در ماده
ود را در داشتنها منفعت خطور سنتي، دولت دارد، اما بهبيان مي

ي تكليفي كه در جهت حفظاختيار در تعيين نوع و محدوده
اند و اين تنها حقوق مسئوليتديدهاند، ميمحيط زيست داشته

هاي كلي را درها بوده است كه برخي حمايتالمللي دولتبين
). در اينTanaka, 2006حقوق سنتي درياها موجب شده است (

اصل آزادي«كه الگوي حقوقي از  توان گفتنقطه است كه مي
تغيير كرده است» تعهدي براي پيشگيري از آلودگي«به » آلودگي

)Boyle, 1985.( 

كنوانسيون حفاظت از محيط زيست دريايي و مناطق  .4-3
2ساحلي مديترانه (كنوانسيون بارسلونا)

ي درياي مديترانه به همراه، شانزده كشور حوزه1976در سال 
كنوانسيون مربوط به حفاظت از«اروپا، اقدام به تصويب ي جامعه

نمودند. هفت پروتكل به آن 3»درياي مديترانه در مقابل آلودگي
هاي آلودهضميمه شد؛ از جمله پروتكل راجع به منابع و فعاليت

بازنگري و 1995ساز مستقر در خشكي. اين كنوانسيون در سال 
ن حفاظت از محيط زيستكنوانسيو«اصالح شد و نام آن نيز به 

تغيير يافت. در خصوص منابع» دريايي و مناطق ساحلي مديترانه
- اي كاملاصالحي، به گونه 8ي ي مستقر در خشكي، مادهآالينده

4تر از متن سابق آن، مقرراتي در اين خصوص بيان داشته است.

هاي ناشي از منابعدر اين راه، اقدامات مذكور در رابطه با آلودگي
هاي متعاهد ايجاد شدهستقر در خشكي كه در سرزمين طرفم

باشد و وارد دريا شده باشد اعمال خواهد شد.

——— 
2 Convention for the protection of the marine environment and the coastal 
region of the Mediterranean, 9-10.06.1995, entered into force on 
9.07.2004. 
3 Convention for the Protection of the Mediterranean Sea Against 
Pollution (Barcelona Convention) 

هاي متعاهد، هرگونه اقدام الزم را به منظور پيشگيري، كاهش و مبارزه و تاطرف«بنا بر اين ماده:  4
هايي براي كاهش وي درياي مديترانه و طراحي و اجراي برنامهحد ممكن، محو آلودگي ناحيه

اند،خارج نمودن موادي كه سمي، پايدار و مؤثر هستند و از منابع مستقر در خشكي نشأت گرفته
».را انجام خواهند داد
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طور مستقيم در دريا و هايي را كه بهاين كنوانسيون هم آالينده
اند را مدنظر دارد و هم موادي كه ازساحل دفع يا تخليه شده

هايازجمله كانالها ها يا ديگر آبراهها، كانالطريق رودخانه
هايي را كه ناشي اززيرزميني به دريا رسيده باشد. همچنين آالينده

منابع مستقر در خشكي بوده و از طريق جو به دريا منتقل شده
كدام از اين موارد در متن ). هيچ8ي باشد (بندهاي الف و ب ماده

1ي كنوانسيون بارسلونا وجود نداشت.اوليه

ين كنوانسيون ـ كه به نام پروتكلهاي ايكي از پروتكل
و به دنبال 1996شود ـ نيز كه در تاريخ سيراكيوز شناخته مي

اصالح خود كنوانسيون اصالح گرديد، به محافظت درياي
هاي مستقر در خشكيمديترانه از آلودگي ناشي از منابع و فعاليت

ياي مختصر به اصل احتياطبه رغم اكتفا به اشاره 2اختصاص دارد.
آيد كه اين پروتكل، در مجموع، به نظر ميي در مقدمهاحتياط

هاي مستقر در خشكي به نسبتتوانسته است در خصوص آالينده
خود كنوانسيون و همچنين اسناد مشابه پيشين، شفافيت بيشتري
داشته باشد و مواد نسبتاً جزئي نگر و خاص آن توانسته است تا

ل بپوشاند.ي عمحد زيادي به اهداف خالقان آن جامه

 زيست از محيط حمايت به راجع پروتكل كنوانسيون كويت .4-4
3خشكي در مستقر آلودگي منابع برابر در دريايي

كشورهاي ساحلي خليج فارس پس از اينكه خليج فارس از
) به1368شناخته شد، (ممتاز،  ي ويژهسوي يونپ بعنوان منطقه

منظور بهبود و حفظ محيط زيست اين منطقه اقدام به انعقاد
——— 
1 The pdf text of amendments to the convention is available at: 
http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/BC95amendments_Eng.pdf 
2 . The 1996 Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea against 
Pollution from Land-Based Sources and Activities (the 1996 Syracuse 
Protocol). 

يي منتج از منابع منشأ و پراكندهشود: الف) تخليهذيل اعمال مياين پروتكل در مورد موارد 
هايي كه مستقيماً يا غير مستقيم محيط مديترانه را متأثر ساخته است، ازمستقر در خشكي و فعاليت

ها و از جمله آبهايها يا ديگر آبراههاي خروجي، كانالها، دهانهي ساحلي، رودخانهطريق تخليه
مستقر در خشكي كه توسط يا تخليه در زير بستر درياها؛ ب) ورود مواد آاليندهزير زميني و 

ي مصنوعات ثابت بشري دري زوايد آاليندهاتمسفر به درياي مديترانه منتقل شده باشد؛ ج) تخليه
هاي متعاهد را ملزم به انجام تعهدات خود بهنيز دولت 5ي پروتكل) در ماده 4ي دريا. (ماده
هاي فني و علميها و همچنين همكارين پروتكل ساخته است. عالوه بر اين، نظارتموجب اي

بيني كرده است.بين اعضا را پيش
3 Protocol to the Kuwait Regional Convention for the Protection of the 
Marine Environment against Pollution from Land-Based Sources, 
adopted on 21 February 1990 and Entered into force on 2 January 1993. 
The text is available at:  
http://www2.unitar.org/cwm/publications/cbl/synergy/pdf/cat3/UNEP_re
gional_seas/convention_kuwait/Protocols/protocol_prot_marine_env_aga
inst.pdf  

كه به موجب 4نمودند 1978كنوانسيون كويت يا راپمي در سال 
- ي اكولوژيكي خليج فارس و قابليت آسيبآن خصوصيات ويژه

پذيري منحصر بفرد آن در مقابل آلودگي مورد توجه قرار گرفت.
)Turgut, 1992(5 1990هاي كنوانسيون كويت در سال طرف

هايپروتكلي را به تصويب دول عضو رساندند كه به آلودگي
مقصودشد. به موجب اين پروتكل، مستقر در خشكي منحصر مي

ي،كشاورز يا صنعتي شهري، منابع» خشكي در مستقر منابع« از
از شده تخليه مواد كه است زمين روي بر  متحرك و ثابت از اعم
- يم دريايي زيست محيط به پروتكل 3 ماده در مذكور شرح به آنها

اين پروتكل، شامل مقرراتي در خصوص ارزيابي پيامدهاي 6رسد.
هاي علمي) و كمك3ي (ماده )، همكاري8ي محيطي (مادهزيست

) است كه در12ي و تبادل اطالعات (ماده 7)10ي و فني (ماده
تر است اماتر و مفصلها دقيقوانسيونمجموع به نسبت برخي كن

در بند آتي خواهيم ديد كه به حد پروتكل كنوانسيون كارتاگنا
مقررات اجرايي و مؤثري را كه به نحوي محسوس به كاهش

هاي با منبع خشكي انجامد، در خود ندارد.آلودگي

 كنوانسيون و پروتكل كارتاگنا .4-5

ي محيطحفاظت و توسعهكنوانسيون كارتاگنا يا كنوانسيون 
- ي آاليندهبه مسأله 7ي در ماده 8ي كارائيب،زيست دريايي منطقه

كند كهپردازد، اما به اين حد اكتفا ميهاي مستقر در خشكي مي

——— 
4 Kuwait Regional Convention for Cooperation on the Protection of the 
Marine Environment from Pollution, The Convention which was signed 
on 24 April 1978, entered into force on l July 1979. See: 
http://ropme.org/Legal%20Instruments.clx  

ي خليج فارس، بنگريد به:ي خصوصيات ويژهي مبسوط و مالحظهجهت مطالعه5
محيطي و حقوقي ساخت جزاير مصنوعي درو همكاران، پيامدهاي زيست فردـ زهرا پيشگاهي

.117ـ  140، صص 1391، بهار 79ي هاي جغرافياي انساني، شمارهخليج فارس، پژوهش
ـ پروين فرشچي و همكاران، بررسي ابعاد حقوقي آلودگي هاي نفتي در منطقه خليج فارس و

لوم و تكنولوژي محيط زيست، دوره نهم، شمارهدرياي عمان (از ديدگاه حقوق بين الملل)، ع
.75ـ  85، صص. 86چهارم، زمستان 

آن، فصلنامه علمي از حفاظت و فارس خليج زيست ـ دكتر حيدر لطفي و همكاران، محيط
1ـ  9، صص. 1389پژوهشي جغرافياي انساني، سال سوم، شماره اول ،زمستان 

. 1ي بند هشتم ماده 6
ي ابزار هاي علمي و فني بيش از هر عاملي به حفاظت از محيطكه توسعهبايد اذعان داشت  7

دو مقوله ي تحقيقات علمي دريايي و حفاظت از محيط «زيست كمك خواهد كرد، چرا كه 
)1391(مدني، » .زيست دريايي داراي برهم كنش و تاثير و تاثر بر ابعاد عملي و نظري يكديگرند

8 The Convention for the Protection and Development of the Marine 
Environment of the Wider Caribbean Region, 
The Cartagena Convention was adopted in Cartagena, Colombia on 24 
March 1983 and entered into force on 11 October 1986. 
See: http://www.cep.unep.org/cartagena-convention  
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دول متعاهد بايد اقدامات الزم را به منظور پيشگيري، كاهش و
كنترل آلودگي ناشي از دفع مواد در ساحل، تخليه از طريق

ها، مصب ها، تأسيسات ساحلي يا ديگر منابع به عملنهرودخا
1آورند.

كنوانسيون حاضر نيز نتوانسته است فهرستي دقيق و كامل از
هاي مقابله با آن ارائه دهدساز مستقر در خشكي و راهمنابع آلوده

و به استقرار يك تعهد كلي بسنده كرده است. اين كنوانسيون،
در 2ي با منشاء خشكي نيز دارد.هاپروتكلي در خصوص آلودگي

هاي مستقر در خشكي مشخص شدهآن، منابع و فعاليت 1ي ماده
ها عبارتند از: آن دسته منابعاست كه بنا بر آن، اين منابع و فعاليت

- اي كه از دفع مواد در ساحل، يا از تخليههاي آاليندهو فعاليت
سيسات ساحلي،ها، تأها، مصب رودخانههايي كه از راه رودخانه

هاي دريايي و ديگر طرق پديد آيند يا از راه هوا منتقلسازه
3شوند.

ها نيز اين پروتكلدر خصوص تعهد پديد آمده براي دولت
هايتر بوده و به سان ديگر كنوانسيوننسبت به كنوانسيون مفصل

آن مقطع زماني، به ايجاد تعهداتي مبني بر اتخاذ اقدامات مناسب،
ترينها و اقدامات، استفاده از متناسباجراي برنامهبهبود و 

هاي بهره برداري به منظور كاهشتكنولوژي و مديريت روش
ي دولدر اين راستا، همه 4آلودگي و امحاء آن پرداخته است.

عضو براي نيل به اين مقاصد، با يكديگر همكاري و مساعدت
كنترل، اقدامات آنها) كه همراه با نظارت و 5ي مينمايند (ماده
). عالوه بر اين موارد، موادي نيز در6ي شود (مادهساماندهي مي

ي)، توسعه7ي خصوص ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي (ماده
هاي فرامرزي)، مبارزه با آلودگي8ي سيستم اطالعاتي (ماده

هاي زيستي آموزشالخصوص، توسعه) و علي9ي (ماده
) در اين11ي آگاهي عموم مردم (ماده محيطي و ارتقاي سطح

بيني شده است.پروتكل پيش
ها، پروتكل مزبور رادر مجموع، در مقايسه با ديگر كنوانسيون

توان حاوي مقرراتي تفصيلي و مشخص دانست كه ضمنمي
تر از اسناد پيشين، اقدامات اجرايي كافي وي فهرستي دقيقارائه

——— 
1 Text of the Cartagena Convention is available at: 
http://www.cep.unep.org/cartagena-convention/text-of-the-cartagena-
convention 
2 Protocol Concerning Pollution from Land-Based Sources and Activities 
on the Convention for the Protection and Development of the Marine 
Environment of the Wider Caribbean Region. The Protocol was adopted 
on 6 October 1999 and entered into force on 13 August 2010. 

ي اول پروتكلماده 4بند  3
ي سومماده 4

ه است. اما كنوانسيون و پروتكلمتناسب را نيز به رسميت شناخت
كارتاگنا نيز به مانند پروتكل كويت به اصل احتياطي چندان

توجهي نشان نداده و در خصوص آن سكوت نموده است.

گيرينتيجه. 5

هاي درياييي بين المللي با آلودگيدر خصوص مبارزه جامعه
ها جايناشي از منابع و فعاليت هاي مستقر در خشكي، دولت

المللي را خيلي زود حس كردند و گذشتهخالي سازوكارهاي بين
الملل عام (نظير عرف و اصولاي نسبي كه حقوق بيناز توسعه

الملل محيط زيست به ارمغان آوردهكلي حقوقي) براي حقوق بين
المللي در شكل معاهداتي بينبود، حاصل عملي تكاپوي جامعه

1982م يافت كه كنوانسيون اي تجسالمللي جهاني و منطقهبين
گيرد.حقوق درياها از حيث جهانشمولي، در رأس آن قرار مي

سندي كه آن را به قانون اساسي درياها تعبير نموده اند.
مالحظه گرديد كه كنوانسيون حقوق درياها در مقام مقابله با

بيني مقرراتي عام وهاي ناشي از خشكي به پيشمعضل آلودگي
ده است و بدين سبب، نتوانسته است خود را باكلي بسنده نمو

ي مستقر درها و مقادير منابع آاليندهروند رو به تزايد گونه
خشكي وفق دهد و در نتيجه مانعي براي آن گردد. در اين مرحله

ايهاي جهاني به ايجاد سازوكارهاي منطقهاست كه در پي توصيه
- اي احساس ميي درياهاي منطقهو پيرو ضرورتي كه در حيطه

اي،علت كارآمديِ بيشتر اسناد و قواعد منطقه شده و در نهايت به
اي به ياري كنوانسيون حقوق درياها شتافتههاي منطقهكنوانسيون

هاي مستقر در خشكيو دست به اقداماتي جدي عليه آالينده
زدند كه در قالب ثمراتي محسوس و بسيار متعالي به بار نشستند

تر از كنوانسيون حقوق درياها و ديگرب مترقيانه و دقيقكه به مرات
اياند. سير تحولي كه اين اسناد منطقههاي پيشين خود بودههمرده

به خود ديدند موضوع بررسي اين نوشتار بود، 1982پس از سال 
ترتر و شفافكه مشاهده گرديد اين اسناد از جهت معرفي دقيق

اي مقررات و مقابله با آلودگي وها، منابع آن، طرق اجرآلودگي
تر ازهايي بسيار مؤثرتر و بديعتبيين راهكاهاي متناسب گام

اند.برداشته 1982كنوانسيون 
اي بهي مقابل اسناد متعددي كه بويژه در سطح منطقهدر نقطه

يوجود آمدند، رفتارِ همچنان طبيعت ستيز اعضاي جامعه
اف و اصول اسناد خودساختهالمللي كه قدري ناهمسو با اهد بين

نمايد، موجب شد تا ميان مفاد آن اسناد و اعمالِو مترقي خود مي
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ي عيوباي بس بعيد پديد آيد. مقولهها فاصلهمتعاهدان آن
- رفتاري اعضاي جامعه بين المللي در خصوص مقررات زيست

هرچند 1محيطي و اجراي مفاد اسناد زيست محيطي بين المللي
قدري جداي از موضوع و هدف اين مقاله بوده و بررسي آن در

كند كه اينظرف اين نوشتار نگنجيد، اما اين را به ذهن متبادر مي
ترين دليل ناكامي اسناد متعدد محيط زيستي در ادايعلل، عمده

رسالت خود بوده است كه بر هر روي اين مساله مي تواند
شد.موضوع نوشتاري جداگانه با

منابع

. حمايت از محيط زيست در1393، .ي محيط زيست ملل متحدبرنامه
ي سيد عليالملل، ترجمهمخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بين
هايي مطالعات و پژوهشحسيني آزاد و مهرداد محمدي، مؤسسه

حقوقي شهر دانش، چاپ اول، تهران.
محيطي و حقوقيت. پيامدهاي زيس1391فرد، ز. و همكاران، پيشگاهي

هاي جغرافيايساخت جزاير مصنوعي در خليج فارس، پژوهش
.117ـ  140 فحات، ص79ي انساني، شماره

المللي قضايي در حقوق بيني رويه. چكيده1387، .چيكايا، ب
ي دكتر همايون حبيبي، انتشارات دانشگاه عالمهعمومي، ترجمه
.طباطبايي، تهران،

از فارس خليج در مصنوعي جزاير . ساخت1390 اشلقي، م.، عباسي
بيستم، سال راهبرد، يفصلنامه زيست، محيط المللبين حقوق منظر
.47 ـ 64 فحاتص ،58 يشماره

منطقه در نفتي هاي آلودگي حقوقي ابعاد . بررسي1386فرشچي، پ.، 
و ، علوم)الملل بين حقوق ديدگاه از(عمان  درياي و فارس خليج

ـ 85 فحاتچهارم، ص شماره نهم، دوره زيست، محيط تكنولوژي
75.
محيطي فلزاتي آاليندگي و اثرات زيست، مطالعه1391زاده، ف.، قاسم

سنگين و ارتباط بين پراكنش اين عناصر با منغيرهاي فيزيكي و
ي چابهار،ي درياي عمان، ناحيهشيميايي در رسوبات فالت قاره

.27ـ  35 فحات، ص10وم، شماره ي اقيانوس شناسي، سال سنشريه
آن، از حفاظت و فارس خليج زيست . محيط1389 ح.، لطفي،

اول، شماره سوم، سال انساني، جغرافياي پژوهشي علمي فصلنامه
——— 

به طوريكه برخي را اعتقاد بر اين است در اين زمينه تعدد و تكثر اسناد و سازوكارهاي بين 1
بر سر تحقق اهداف زيست محيطي المللي كافي است و اين مشكالت اجرايي است كه مانعي

گشته است.

.1 ـ 9 فحاتص
محورهاي ارتباطي ميان تحقيقات علمي دريايي، 1391مدني، س.، 

حقوقييك واكاوي  و مقوله حفاظت از محيط زيست دريايي:
،11ي اقيانوس شناسي، سال سوم، شماره ، نشريهالملليبين
.91ـ  99 فحاتص

، پيامدهاي رژيم حقوقي تحقيقات علمي دريايي در1392مدني، س.، 
يملل متحد حقوق درياها بر علوم دريايي، نشريه 1982كنوانسيون 

.61ـ  72 فحات، ص13اقيانوس شناسي، سال چهارم، شماره 
فارس خليج دريايي زيست محيط يتوسعه و ، حمايت1368 ممتاز، ج.،

.5 ـ 30 فحاتص ،11 شماره حقوقي، يمجله عمان، درياي و
1985 Montreal Guidelines for the Protection of the Marine 

Environment against Pollution from Land-Based 

Sources.  
Boyle, A.E., 1985. Marine pollution under the law of the 

sea convention, American Joutnal of International Law, 
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