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ABSTRACT

Article Type
Research Article

The construction of artificial islands causes numerous
environmental damage in addition to their positive consequences.
The construction of artificial islands by the Caspian littoral states
has caused this issue to be pursued more sensitively by Iran, and in
such circumstances, the environmental and legal consequences of
this issue should not be overlooked. In addition to environmental
pollution caused by human activities and improper exploitation of
nature, water pollution in the Caspian Sea region is a major part of
the marine ecosystem health crisis of this region. Although some
neighboring countries are trying to increase their share of land
ownership by creating artificial islands for their economic, tourist
and commercial activities, the establishment of these structures in
the Caspian Sea is disrupting the health of the natural ecosystem of
the Caspian Sea. The health text of the Caspian Sea ecosystem and
Iran's protest against the construction of an island in the Caspian Sea
due to their environmental issues has been analyzed in accordance
with international law, Malaysia v. Singapore, the Netherlands v.
Russia, and the international responsibility of states. The findings of
this study show that in accordance with the international law of the
sea, the construction of artificial islands is not prohibited, but their
creation according to international jurisprudence is subject to
respecting the rights of neighboring countries and assessing their
environmental damage and informing neighboring countries. This
research is of theoretical type, its research method is descriptive and
analytical and its data collection method is library and with
reference to international documents, books and articles.
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چکیده
جزایر مصنوعی خسارات زیست محیطی متعددی را افزون بر
پیامدهای مثبتی که دارند ،ایجاد مینمایند .ساخت جزایر مصنوعی
از سوی کشورهای حاشیهی دریای خزر ،سبب شده تا این موضوع با
حساسیت بیشتری از سوی ایران دنبال شده و در چنین شرایطی،
تبعات زیست محیطی و حقوقی این مسئله هم نباید مغفول بماند .در
کنار آلودگیهای زیست محیطی ناشی از فعالیتهای انسانی و
بهرهبرداری بیرویه از طبیعت ،آلودگی آبها هم در منطقهی دریایی
خزر ،بخش عمدهای از بحران سالمت اکوسیستم دریایی این خطه را
تشکیل میدهد .اگرچه برخی از کشورهای مجاور این دریا ،تالش
دارند تا سهم اراضی تحت مالکیت خود را با ایجاد جزایر مصنوعی
برای فعالیتهای اقتصادی ،توریستی و تجاری خود افزایش دهند ،اما
تاسیس این سازهها در دریای خزر ،باعث بر هم زدن سالمت
اکوسیستم طبیعی دریای خزر میشوند .نوشتار سالمت اکوسیستم
دریایی دریای خزر و اعتراض ایران به احداث جزایر در دریای خزر
بخاطر مسایل زیست محیطی آنها ،بر مبنای مقررات حقوق
بینالملل و با استناد به دعوای مالزی علیه سنگاپور ،دعوای هلند علیه
روسیه و مسئولیت بینالمللی دولتها مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفته است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که مطابق با حقوق
بینالملل دریاها ،احداث جزایر مصنوعی ممنوع نیست ،اما ایجاد
آنها طبق رویهی قضایی بینالمللی مشروط به رعایت حقوق
کشورهای همجوار و ارزیابی خسارات زیست محیطی آنها و به
آگاهی رسانیدن کشورهای مجاور میباشد .این پژوهش از نوع نظری
بوده ،روش تحقیق آن به صورت توصیفی و تحلیلی میباشد و روش
جمعآوری اطالعات آن ،کتابخانهای و با مراجعه به اسناد بینالمللی،
کتب و مقالهها انجام شده است.

مقدمه
دریای خزر دارای حدود  375هزار کیلومتر مربع وسعت که عمق
متوسط آن در قسمت شمالی پنج متر و ژرفای آن در قسمت جنوب
با بیشترین عمق تا حدود یک هزار متر در آبهای ایرانی میرسد.
بیش از  90درصد آب شیرین خزر از رودخانههای ولگا ،کورا،
ترک اورال و سولک تامین میشود .محیط زیست منحصر به فرد
خزر نیز به نوبه خود موقعیتهای مناسبی را برای گردشگری فراهم
آورده است .سواحل ماسهای ،جنگلهای انبوه ،آثار تاریخی مهم و
مناظر زیبا و خیره کنندهی طبیعی از جاذبههای قوی توریستی این
منطقه است .دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچهی جهان به
لحاظ ارزش های زیست محیطی ،از دیدگاه ملی ،منطقهای و حتی
جهانی حائز اهمیت است و به دلیل تاثیرپذیری از آلودگیهای
مختلف که بخشهایی از آن منشا خشکی دارد و در اثر فعالیتهای
رو به گسترش نفتی (اکتشاف ،استخراج ،حمل و نقل و پاالیش) در
محیط دریایی و سواحل آن میباشد .در طول دو دههی اخیر ،روند
زیست محیطی نگران کننده ای داشته است .به دلیل نبود چارچوب
حقوقی جامع و به موازات آن عدم تعهد الزم کشورهای ذینفع برای
رعایت مسائل زیست محیطی و بهرهبرداری مطلوب از منابع زیستی
این دریا ،اعمال تدابیر زیست محیطی به خوبی امکان پذیر نمیباشد.
افزون بر این ،حرکت رو به رشد احداث جزایر مصنوعی توسط
دولتهای ساحلی ،تاکنون مسبب نگرانیهای عدیدهای برای
دولتهای مجاور و حامیان محیط زیست شده که در نهایت منجر
به اعتراض و طرح دعاوی توسط برخی از دولتها به سازمان ملل
متحد و دادگاه بین المللی حقوق دریاها شده است .از جمله این
اعتراضها ،می توان به اعتراض ایران به ایجاد جزایر مصنوعی در
دریای خزر توسط ترکمنستان ،آذربایجان و قزاقستان اشاره نمود.
امروزه ،ایجاد سازه های مصنوعی در دریای خزر باعث خسارات
زیست محیطی و آسیب به سالمت اکوسیستم طبیعی دریای خزر از
جمله :اختالل در الگوی جریان آب ،از بین رفتن رسوبات ،نسلزدایی
ماهیهای خاویاری و فکهای خزری ،تغییر در مسیر حرکت،
مهاجرت و تغذیهی گونههای جانوری و آلودگی محیط زیست
دریایی با تعبیهی آب شیرین کنها و عدم ایجاد سیستم تصفیهی
فاضالب شده است .در این دریا ،عوامل متعددی موجب شده تا
ساخت جزایر مصنوعی در بیست سال گذشته در دستور کار برخی
کشورهای ساحلی قرار گیرد .در حالی که ساخت جزایر مصنوعی
برای ایران که با برخورداری از عمیقترین نقاط در دریای خزر (یک
هزار و  25متر در بیشترین عمق و متوسط  325متر) از نظر اقتصادی
هزینههای سنگینی را میطلبید ،ترکمنستان ،قزاقستان و جمهوری
آذربایجان به دلیل عمق کم سواحل ،عدم تعیین تکلیف رژیم حقوقی
دریای خزر و توسعه ی میادین و سکوهای صادرات نفت و گاز و
نیز تقویت بخش گردشگری ،توجه ویژهای را به ساخت جزایر
مصنوعی در دریای خزر نشان دادند .در مجموع ،ساخت جزایر
مصنوعی در دریای خزر به دلیل آثار حقوقی و زیست محیطی آن از
موضوعات بسیار حائز اهمیتی است که با توجه به امضای
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر از اهمیت مضاعفی برخوردار
شده است .جهت گردش آب خزر به سمت جنوب شرقی و سواحل
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مواد و روشها
این پژوهش از نوع نظری بوده ،روش تحقیق آن به صورت توصیفی
و تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطالعات آن ،کتابخانهای و با
مراجعه به اسناد بینالمللی ،کتب ،مقاالت و سایتهای معتبر
گردآوری شده است.

Journal of Islamic Life Style

] [ Downloaded from islamiclifej.com on 2022-12-09

ایران خ صوصاً در استان گلستان است و هر آلودگی ایجاد شده در
مناطق میانی خزر در نتیجه ساخت جزایر مصنوعی ،احداث خطوط
انتقال انرژی از بستر دریا و یا سکوهای نفتی ،نهایتاً به جنوب شرق
دریای خزر منتقل خواهد شد و وضعیت شکننده زیست محیطی
حاکم بر سواحل ایران مشکالت سالمت اکوسیستم دریایی عدیدهای
را ایجاد کرده است .لذا با توجه به برخی ابهامات حقوقی و
نگرانی های زیست محیطی که به واسطه شیب جغرافیایی بستر
دریای خزر به سمت سواحل ایران (به عنوان عمیقترین و شورترین
بخش دریای خزر) در رابطه با ساخت جزایر مصنوعی وجود دارد،
ضرورت دارد در روند ساخت و توسعه جزایر مصنوعی از سوی
کشورهای مجاور به ویژه ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به
عنوان کشورهای مقابل و همجوار ایران در کنوانسیون رژیم حقوقی
دریای خزر و نیز انعقاد توافقنامهها و پروتکلهای مکمل کنوانسون
رژیم حقوقی دریای خزر به این مسائل و مالحظات توجه بیشتری
صورت گیرد .چرا که با توجه به رژیم حاکم بر معاهدات بینالمللی
کشورها ،نبایستی مقررات این معاهدات و کنوانسیونها را نقض
نمایند و برآیند چنین وضعیتی میتواند منجر به مسئولیت بینالمللی
کشورها گردد ،همانطور که در رویهی قضایی بینالمللی و در دعاوی
مختلف کشورها علیه یکدیگر بواسطه نقض مالحظات زیست
محیطی در مناطق مختلف دریایی مورد تاکید قرار گرفته است .لذا
در این نوشتار افزون بر ذکر آثار زیست محیطی ساخت جزایر
مصنوعی توسط کشورهای ساحلی خزر که بر سالمت اکوسیستم
طبیعی خزر تاثیرگذار میباشد ،به این مسئله نیز اشاره شده است که
مسئولیت بین الملی این کشورها بواسطه نقض تعهدات زیست محیطی
به چه نحوی و چگونه قابل تعقیب است؟
ادبیات نظری تحقیق
بر اساس نظر برنامه ی محیط زیست سازمان ملل متحد یونپ
( United Nation Environment Program
 )(UNEPمفهوم خسارت زیست محیطی اینگونه تبیین شده است:
خسارت زیست محیطی یعنی چنان تغییری که تاثیر مضر قابل
ارزیابی بر کیفیت محیط زیست و عناصر آن بگذارد .این عناصر
میتوانند ارزش تجاری داشته باشند یا اینکه نداشته باشند .افزون بر
این ،خسارات زیست محیطی شامل تغییراتی است که بر قابلیتهای
م حیط زیست به منظور حمایت و تداوم کیفیت قابل قبول از حیات
و توازن زیست محیطی پایدار آثار سوء داشته باشد .باید یادآور شد
که هنوز هم بسیاری از معاهدات زیست محیطی و قوانین ملی،
خسارات زیست محیطی را در قالب هزینههای مالی برای پاکسازی
آلودگی زیست محیطی و اعاده به وضعیت سابق دولت قربانی مورد
توجه قرار داده و هیچ تمایزی میان این خسارت و شکلهای سنتی
خسارت (خسارت وارده به اموال و اشخاص) قائل نیستند .رویهای
که به یقین تامین کنندهی هدف نهایی قواعد جبرانخسارت زیست
محیطی(حمایت و حفاظت از محیط زیست) نخواهد بود ( .)1در دو
دهه ی اخیر ،ساختارهای قدرت با بهره گرفتن از تکنولوژیهای نوین
به تاسیس جزایر مصنوعی فراساحلی بیشماری همت گماردهاند .آنها
با ایجاد سازههای مصنوعی در دریاها ،بدنبال توسعهی گردشگری،
استخراج نفت و به طور کلی حفاظت از منافع اقتصادی ،امنیتی و

سیاسی خود هستند .اگر چه طراحیهای جزایر مصنوعی نشان از
ظهور ایدهها و نگرشهای متفکرانه و خالقانهی در خور تحسین
است ،اما تاکنون ایجاد آنها ،باعث خسارات فراوان زیست محیطی
از جمله از بین رفتن گونههای جانوری و گیاهی کمیاب ،بخصوص
نابودی گیاهان دارویی دریایی که بقایشان برای سالمت و بهداشت
انسانها مفید فایده بوده ،شده است ( .)2در آینده خسارات زیست
محیطی ناشی از ساخت جزایر مصنوعی ،باید به عقالنیت و علم
بیشتری بازگشته و توجه مضاعفی به ادغام اکولوژی طبیعی و محیط
زیست گردد (.)3
به طور کلی ،خسارات زیست محیطی به اثرات منفی فعالیتهای
انسانی بر طبیعت و اصل جبران خسارات زیست محیطی به حداقل
رسانیدن خسارات وارده به تنوع زیستی ناشی از فعالیتهای انسانی
گفته می شود و جبران خسارات راهی برای افزایش پایداری
فعالیتهای تجاری و ایجاد فرصتهای جدید برای کسب و کار و
حفاظت از طبیعت است ( .)4امروزه باید همکاریهای بینالمللی و
همگراییهایی راجع به تحقیق ،توسعه ،نظارت و سیاستگذاریهای
کنترل خسارات زیست محیطی بیش از بیش افزایش یابد و
سیاستگذاران با طراحی ابزار قدرتمند ،حفاظت از محیط زیست
و بهداشت را پیشنهاد داده و بر تقویت ساختارهای محلی برای
ارتقای تجربه و عمل و تعمیم آنها به سطح بینالمللی از طریق
توسعهی سیاستهای مؤثر برای مدیریت پایدار اکوسیستمها تمرکز
نمایند .همچنین دولتها برای مهار آلودگیهای زیست محیطی
احداث جزایر مصنوعی باید قواعد و مقرراتی هماهنگ و مطابق با
پیشرفتهای تکنولوژی و به روز وضع نمایند ( .)5هرچند در
سال های اخیر اعتراضاتی نسبت به ساخت جزایر مصنوعی در دریای
خزر به عنوان یک دریای بسته از سوی برخی از کشورها صورت
گرفته ،اما آنچه بیشتر حائز اهمیت میباشد ،این است که کشورهای
سازندهی جزایر مصنوعی از جمله :جمهوری آذربایجان ،ترکمنستان
و قزاقستان عزم خود را در این زمینه جزم کردهاند تا در تاسیس
سازه های مصنوعی خود را نسبت به هیچ قواعد و مقررات بینالمللی
پایبند و ملزم ننمایند .با این حال ،در سالهای گذشته با اعتراضات و
فشارهای ایران مجمع عمومی سازمان ملل متحد United
 )Nations General Assembly (UNGAمصوبهای
را تصویب کرد که خشک کردن دریا و احداث جزایر مصنوعی
به ویژه در دریاهای بسته ممنوع میباشد ،البته این مصوبه دستوری
نبوده و فقط جنبه توصیهای دارد (.)6
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یافته ها
تبعات زیست محیطی جزایر مصنوعی بر سالمت اکوسیستم دریای
دریای خزر
آثار زیست محیطی احداث جزایر مصنوعی بر سالمت اکوسیستم
دریاها یکی از بزرگترین موانع بر سر راه بسیاری از دولتها برای
احداث این جزایر به شمار می رود .در کشورهایی که حفاظت از
محیط زیست به طور جدی توسط افکار عمومی حمایت میشود،
نقض تعهدات زیست محیطی از سوی آن دولتها ،تعقیب میگردد،
اما برای کشورهای حوزه ی دریای خزر ،محیط زیست در اولویت
افکار عمومی قرار ندارد .در حالی که در کشورهای صنعتی ،بویژه
در اروپا ،احراز ضرورت ساخت یک جزیره و توجیه منطقی
ساخت آن اولین قدم در راه ساخت آن محسوب میشود .با این
وجود ،در کشورهای ساحلی دریای خزر ،توسعه ،جذب
سرمایهگذاری و اطمینان از بازگشت سرمایه ،اولویت اول بهشمار
میرود ( .) 7دریای خزر بدلیل محصور بودن جزو مناطق حساس
زیست محیطی دنیا به شمار میرود که آلودگیهای ناشی از احداث
جزایر مصنوعی در این خطه و آلودگیهای ناشی از وجود
پاالیشگاهها و ریزش نفت در این پهنهی آبی و درهمآمیختگی این
شرایط ،باعث شکنندگی بیشتر آن شده است که میتوان گفت نقش
انسانی در تشدید آلودگی های زیست محیطی دریای خزر از عوامل
غیرانسانی آن قویتر میباشد .تاکنون ایجاد جزایر مصنوعی در دریای
خزر باعث بوجود آمدن آثار و تبعات زیست محیطی شده است که
در ذیل به آنها اشاره مینماییم (.)8
اختالل در الگوی جریان آب دریای خزر و از بین رفتن
.1
رسوبات
رضا اکبرزاده کارشناس محیط زیست با اشاره به مشکالت زیست
محیطی ساخت جزایر مصنوعی در دریای خزر اذعان داشتند که
اصوال طرحهای جزیرهسازی در حاشیهی دریاها با مشکالتی از قبیل:
اختالل در الگوی جریان آب ،تخریب رسوبات سطح دریا و مرگ
و میر آبزیان به همراه است .به گفته این کارشناس ،عدم تعیین رژیم
حقوقی دریای خزر که سالهاست بالتکلیف مانده از جمله موانعی
می باشد که مشکالت حقوقی این دریای بسته را دو چندان کرده که
به طور کلی طرحهای جزیرهسازی در حاشیهی دریاها مشکالتی
ایجاد میکند که مهم ترین آن از بین رفتن رسوباتی است که طی
هزاران سال در بستر دریا جمع شدهاند (.)9
از بین رفتن ماهیهای خاویار و فکهای خزر و تغییر
.2
در مسیر حرکت ،مهاجرت و تغذیه گونههای جانوری
کارشناسان با هشدار در مورد ساخت جزیرهی مصنوعی توسط
ترکمنستان در جنوب شرقی دریای خزر این طرح را تهدیدی جدی
برای یکی از مهمترین زیستگاه های ماهیان خاویاری و فکهای
خزری دانسته و معتقدند ،سازههای این جزیره ممکن است ،کل
سیستم محیط زیست دریای خزر را برهم بزند .جریان عمومی دریای
خزر برخالف عقربه های ساعت از غرب به شرق است ،لذا ،برهم
خوردن الگوی جریان آب میتواند مسیر حرکت ،مهاجرت و
تغذیهی همهی گونههای جانوری خزر را دستخوش تغییر اساسی
قرار دهد (.)10

تاسیس جزایر مصنوعی مطابق با رویهی قضایی بینالمللی
همچنین ،در دعوای مالزی علیه سنگاپور در سال  2003نیز راجع به
خسارات زیست محیطی تاسیس جزایر مصنوعی در تنگهی جوهر
چنین مسائلی در آنجا مطرح بوده است .در این دعوا ،مالزی مدعی
شد که سنگاپور در تاسیس جزایر مصنوعی با اثرگذاری منفی باعث
ایجاد خسارات زیست محیطی دریایی ،فرسایش فزایندهی ساحل،
رسوبگذاری فزاینده ،آلودگی و شور شدن فزایندهی آب دریا
میگردد .دادگاه بینالمللی حقوق دریاها در بررسی این دعوا و
ادعاهای مالزی اعالم نمود که دولتها در زمینهی ساخت جزایر
مصنوعی باید آثار و خسارات زیست محیطی آن را ارزیابی و به
آگاهی کشورهای همسایه برسانند و با دیگر کشورها برای حفاظت
از محیط زیست دریایی همکاری نموده و اصل اتخاذ تدابیر احتیاطی
پیش از عمل را نیز مطمح نظر قرار دهند ( .)11از دیگر پروندههای
بینالمللی که راجع به حفاظت از محیط زیست میباشد ،دعوای هلند
(کشتی صلح سبز یا حامیان محیط زیست) علیه روسیه است .در سال
 2013کشتی صلح سبز با نام تجاری آرکتیک سانرایز تحت تابعیت
دولت هل ند ،بدون دریافت مجوز از روسیه ،نزدیک منطقهی امن
سازه های مصنوعی و تاسیسات روسیه در نزدیکی سکوی نفتی
پریرازلومنا پهلو گرفت .هدف طرفداران محیط زیست کشتی صلح
سبز ،مشاهده و اعتراض مسالمت آمیز به اکتشافات فراساحلی در
شمال روسیه بود .گشت ساحلی روسیه به حامیان زیست محیطی
کشتی صلح سبز اخطار دادند که ورود به منطقهی امن با شعاع 500
متر سازه های مصنوعی ممنوع است ،اما دو تن از فعاالن زیست
محیطی با استفاده از طناب به سکوی نفتی صعود نمودند و فعالیت
تاسیسات دکل استخراج نفت را متوقف کردند تا با این اقدام ،توجه
جامعهی بینالمللی را به خطرات زیست محیطی فعالیتهای روسیه
در این منطقه ،جلب نمایند .پس از این واکنش ،گشت ساحلی روسیه
بالفاصله فعاالن زیست محیطی را دستگیر و کشتی صلح سبز را
توقیف کرد .با این اقدام روسیه ،دولت هلند علیه روسیه در دادگاه
بینالمللی حقوق دریاها طرح دعوا نمود .دادگاه مذکور پس از بررسی
های پرونده ،نقض تعهدات دولت روسیه نسبت به دولت هلند را
اعالم داشت .با استناد به رای دادگاه بینالمللی حقوق دریاها در
دعوای مالزی علیه سنگاپور راجع به ساخت جزایر توسط سنگاپور
در اطراف تنگهی جوهور و مطابق با رای دادگاه مذکور در دعوای
هلند علیه روسیه به دلیل ورود کشتی صلح سبز (حامیان زیست
محیطی) به منطقه ی ایمن روسیه ،تاسیس جزایرمصنوعی مشروع
شناخته شده ،اما دولتهای ساحلی باید تبعات زیست محیطی تاسیس
جزایر مصنوعی را ارزیابی و به اطالع همسایگان خود برسانند (.)12
 .1دعوای مالزی علیه سنگاپور راجع به خسارات زیست محیطی
ساخت جزایر مصنوعی
در  5سپتامبر  ، 2003درخواست تجویز اقدامات موقت تا زمان
تشکیل دادگاه داوری ،مطابق ضمیمهی هفتم کنوانسیون حقوق
بینالملل دریاها  1982و طبق بند  5ماده  290کنوانسیون مزبور ،در
دفتر دادگاه توسط مالزی ثبت شد .اختالف در مورد احیای
زمین(ساخت جزایر مصنوعی) توسط سنگاپور در تنگهی جوهور و
اطراف آن بود .دادگاه استداللهای شفاهی طرفین را در پنج جلسه
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علنی استماع نمود .اظهارات نهایی توسط هر یک از طرفین در پایان
جلسه ارائه گشت و در  8اکتبر  ،2003دادگاه دستور خود را در این
مورد صادر کرد ( .)13هدف از صدور دستور اقدامات موقت ،حفظ
حقوق قانونی طرفین یا جلوگیری از تشدید اختالف و ایراد خسارات
بیشتر به محیط زیست دریاها و منابع زندهی آن است .تا به حال
بند  5از ماده  290کنوانسیون  1982حقوق دریاها ،منبع مهمی برای
دعاوی مطروحه نزد دادگاه بینالمللی حقوق دریاها بوده است (.)14
تاکنون ،دادگاه بین المللی حقوق دریاها مطابق همین بند در
پروندهای ماهی تُن بلوفین جنوب ( )14تاسیسات ماکس ( )15و
راجع به احیای اراضی توسط سنگاپور در تنگههای جوهور و
اطراف آن ( )16دستور اقدامات موقت صادر کرده است .مالزی
مدعی شد که سنگاپور در تاسیس جزایر مصنوعی با اثرگذاری منفی
باعث ایجاد خسارات زیست محیطی دریایی و مسبب فرسایش
فزایندهی ساحل ،رسوبگذاری فزاینده ،آلودگی و شور شدن
فزاینده ی آب دریا خواهد شد .دادگاه در بررسی این دعوا و ادعاهای
مالزی اعالم نمود که دولتها در زمینهی ساخت جزایر مصنوعی
باید آثار و خسارات زیست محیطی آن را ارزیابی و به آگاهی
کشورهای همسایه برسانند و با دیگر کشورها برای حفاظت از
محیط زیست دریایی همکاری نمایند .همچنین دادگاه تاکید کرد که
وظیفهی اساسی دولت سازندهی جزایر مصنوعی این است که
نگرانیهای زیست محیطی دیگر دولتها را از راه همکاری مورد
توجه قرار داده و دوراندیشی ایجاب مینماید که راههای ارزیابی
خطر پیش از عملیاتی شدن پروژه به کار گرفته شود و رای دادگاه،
اصل اتخاذ تدابیر احتیاطی پیش از عمل را مدنظر قرار داد ( .)17بعد
از طرح دعوی مالزی علیه سنگاپور در سال  2003و صدور دستور
موقت از دادگاه بینالمللی حقوق دریاها ،در سال  ،2005مالزی و
سنگاپور توافق کردند که موضوع مربوط به مرزهای دریایی خود
را از طر یق مذاکرات دوستانه بر اساس حقوق بینالملل ،حلوفصل
نمایند ( .)18با این وجود و با استناد به رای دادگاه بینالمللی حقوق
دریاها در مورد پروندهی مالزی علیه سنگاپور ،باید اذعان داشت که
احداث جزایر مصنوعی نه تنها ممنوع نیست ،بلکه از رای صادره،
چنین استنباط میگردد که ساخت جزایر مصنوعی با رعایت حقوق
همسایگان و با رعایت مسائل زیست محیطی مشروع نیز میباشد
(.)19
 .2دعوای هلند علیه روسیه و ورود کشتی صلح سبز به منطقهی امن
سازههای مصنوعی
صلح سبز ( )Green peaceدر سال  1971در کانادا و در اعتراض
به آزمایش های اتمی آمریکا در آالسکا شکل گرفت .این سازمان
نامنسجم خیلی زود مورد توجه و حمایت حامیان محیط زیست
قرار گرفت و توانست کمپینهایی را در زمینهی حفظ نسل رو به
انقراض نهنگها ،مبارزه با شکار فکها ،توقف دفن زبالههای اتمی
و مواد شیمیایی سمی در دریا و پایان دادن به آزمایشهای اتمی بهراه
اندازد .صلح سبز نام یک سازمان غیردولتی مدافع محیط زیست است
که در بیش از  40کشور دفتر دارد و بخش هماهنگیهای بینالمللی
آن در آمستردام هلند واقع شده است .صلح سبز هدف از تاسیس خود
را « اطمینان یافتن از توانایی زمین در پروراندن تمامی تنوعات

زیستی» بیان داشته و این سازمان از شیوههای برخورد مستقیم،
البی کردن و پژوهش برای دستیابی به اهدافش استفاده مینماید .صلح
سبز وابسته به هیچ نهاد دولتی نبوده و کمک مالی از هیچ دولت،
شرکت یا حزب سیاسیای نمیپذیرد .هزینههای این سازمان
بینالمللی توسط  2٫8میلیون حامی مستقل آن تامین میشود .این
سازمان کارکنان کمی دا رد و تا حد زیادی متکی به نیروهای
داوطلب و کمکهای مالی مردمی است .در سال  1380هوتن دولتی،
فعال محیط زیست با همراهی چند تن دیگر به عنوان هیئت مؤسس،
سازمان «صلح سبز ایران» را پایهگذاری نمودند .الزم به ذکر است
که یکی از اشکال مشارکت سازمانهای غیردولتی از جمله صلح
سبز در دادرسیهای بینالمللی ،حضور در قالب تاسیس حقوقی
«دوست دادگاه» است .آنها از طریق این نهاد حقوقی میتوانند،
اظهارات خود در خصوص وقایع و قواعد حاکم بر دعوی را به
صورت مکتوب یا شفاهی به دادگاه تقدیم نمایند ،اما واکنش مراجع
قضایی و شبهقضایی بینالمللی نسبت بدین شیوه مشارکت تاکنون
یکسان نبوده و در این میان رویکرد دادگاه بینالمللی حقوق دریاها
بر خالف دیوان بینالمللی دادگستری که از پذیرش الیحهی دوستان
دادگاه از سوی سازمانهای غیردولتی اجتناب کرده ،اندکی
منعطفتر بوده است ( .)20با این توضیحات اجمالی حال باید اذعان
داشت که در سال  2013کشتی صلح سبز با نام تجاری آرکتیک
سانرایز( )Arctic Sunrisتحت تابعیت دولت هلند ،بدون
دریافت مجوز از روسیه ،نزدیک منطقهی امن سازههای مصنوعی و
تاسیسات روسیه در نزدیکی سکوی نفتی پریرازلومنا شد و پهلو
گرفت .هدف طرفداران محیط زیست کشتی صلح سبز ،مشاهده و
اعتراض مسالمت آمیز به اکتشافات فراساحلی روسیه در شمال این
کشور بود (.)21
گشت ساحلی روسیه ( )Guard Russian Coastبه حامیان
زیست محیطی کشتی صلح سبز اخطار دادند که دریانوردی در
منطقهای با شعاع  3مایل دریایی خطرناک می باشد و ورود به
منطقهی امن با شعاع  500متر سازههای مصنوعی مستقر در این
منطقه ،ممنوع است .کاپیتان کشتی در پاسخ به اخطار مجدد اعالم
کرد که به خدمه اجازه ی نقض مقررات قابل اعمال در این مناطق
داده نمی شود .با این حال ،عصر همان روز گشت ساحلی متوجه شد
که کشتی آرکتیک سانرایز با حفظ فاصله سه مایل دریایی اطراف
سکوی نفتی در حال دور زدن است .صبح  18سپتامبر پنج قایق بادی
از کشتی آرکتیک سانرایز به آب انداخته شدند و دو قایق بالفاصله
مسیر سه مایل دریایی را به سمت تاسیسات دریایی سکوی نفتی طی
کرده و وارد منطقهی ایمن شدند .گشت ساحلی با کسب مجوز ورود
به منطقهی امن به تعقیب قایقها پرداخت .دو تن از فعاالن زیست
محیطی با استفاده از طناب به سکوی نفتی صعود کردند .دو فعال
زیست محیطی تالش نمودند تا با مداخلهی فیزیکی ،فعالیت
تاسیسات دکل استخراج نفت را متوقف نموده تا با این اقدام ،توجه
جامعهی بینالمللی را به خطرات زیست محیطی فعالیتهای روسیه
در این منطقه ،جلب نمایند .دولت روسیه این اقدام صلحجویانه از
منظر مرتکبین را برنتافت .لذا ،گشت ساحلی بالفاصله با اخذ مجوز
از دادگاه بندر مورمانسک ( )Murmanskبه دستگیری کلیهی
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فعاالن زیست محیطی و توقیف کشتی صلح سبز پرداخت .از آنجایی
که روشهای مسالمتآمیز حلوفصل اختالفات بینالمللی جزئی از
حقوق بین الملل معاهدات است و از سوی دیگر چون دولتهای
روسیه و هلند عضو کنوانسیون بینالمللی حقوق دریاها 1982و
متعهد به مفاد آن بودند ،بنابراین هر دو کشور برای حل اختالف
فیما بین به مقررات کنوانسیون مذکور ملتزم شدند .در سال ،2013
پادشاهی هلند بر اساس ضمیمهی هفتم کنوانسیون ملل متحد راجع
به حقوق دریاها ،علیه فدراسیون روسیه در دادگاه حقوق بینالملل
دریاها ،اقدام به طرح دعوا کرد (.)22
دولت هلند با اتکاء به مقررات بند  5ماده  290کنوانسیون ذکر
شده ،از دادگاه بین المللی حقوق دریاها ،صدور دستور موقت راجع
به -1 :رفع توقیف کشتی و اجازه تردد آن از مناطق دریایی تحت
صالحیت دولت روسیه و اعطای آزادی دریانوردی به کشتی-2 ،
آزادی فوری خدمه و مسافران کشتی و اجازهی ترک از مناطق
دریایی تحت صالحیت دولت روسیه را تقاضا نمود .دولت روسیه
در واکنش ،خطاب به دادگاه اعالم مینماید که دولت روسیه
الزام آور بودن آرای صادره در مورد اختالفات مربوط به اجرای
قانون در مورد اعمال حقوق حاکمیت را نمیپذیرد ( .)23بر همین
اساس دولت روسیه قصد شرکت در دادرسیهای دادگاه بینالمللی
حقوق دریاها را نداشت و از آنجایی که آیین مربوط به تبادل اوراق
و لوایح کتبی برای تضمین رعایت اصل برابری دو طرف دعوا و اصل
تضارب است ،لیکن عدم حضور هر یک از طرفین یا ارسال الیحه
از سوی هر یک از آنها ،دیوان را از صدور دستور موقت منع ننمود
( .)24اظهارات دولت هلند علی رغم عدم حضور دولت روسیه در
جلسه دادگاه استماع شد و دادگاه بینالمللی حقوق دریاها بر اساس
آموزههای حقوق بین الملل به این نتیجه رسید که عدم حضور یک
طرف دعوا یا ارسال الیحه مانع رسیدگی برای دادگاه نیست .لذا،
دادگاه نقض تعهدات دولت روسیه نسبت به دولت هلند را اعالم
داشت که ورود به کشتی ،دستگیری و بازداشت خدمه کشتی
آرکتیک سانرایز(کشتی صلح سبز) توسط مقامات دولت ساحلی
روسیه غیر قانونی بوده است (.)25
مسئولیت بینالمللی دولتهای سازندهی جزایر مصنوعی
در کنوانسیون حقوق دریاها  1982بر لزوم توجه به محیطزیست
دریا در ساخت جزایر مصنوعی توجه ویژهای شده است ،به گونهای
که شرط الزم برای ساخت این جزایر عدم آسیب به محیطزیست،
منابع زنده و غیر زنده موجود در بستر و زیربستر دریاها ذکر شده
است ،زیرا دولتهای کرانهای خلیجفارس و دریایخزر بر اساس
ماده  235کنوانسیون  1982در مورد حمایت و حفاظت از
محیط زیست دریا مسئول هستند و این مسئولیت مطابق با حقوق
بینالملل میباشد .مطابق بند  1ماده  235کنوانسیون 1982حقوق
دریاها ،دولتی که در ایفای تعهدات خود برای حمایت و حفاظت از
محیط زیست دریایی قصور و کوتاهی میورزد ،بر اساس حقوق
بینالملل آنها مسئول است .طبق بند  2ماده  235کنوانسیون حقوق
دریاها ،در صورتی که نقض قواعد یا استانداردهای ضد آلودگی
توسط دولت موجب صدمه به منافع خصوصی شود ،دولت باید
تضمین کند که راههای دادخواهی در نظام حقوقی او برای غرامت

فوری و کافی یا طریق جبرانی دیگر فراهم است .همچنین در بند 3
از ماده  235کنوانسیون  1982حقوق دریاها مقرر گشته که
دولت ها متعهد هستند در جهت توسعه و اجرای حقوق بینالملل
برای تضمین غرامت فوری و کافی در قبال خسارات ناشی از آلودگی
محیطزیست دریایی همکاری نمایند (.)26
مسئولیت دولتهای سازندهی جزایر طبق کنوانسیون
.1
چارچوب حفاظت از محیطزیست دریایی دریایخزر2003
کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
در سال  )27( ،2003بین پنج کشور ساحلی دریای خزر از جمله:
ایران ،روسیه ،قزاقستان  ،ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به امضا
رسید .کنوانسیون مذکور با تصویب هر پنج کشور در  12اوت سال
 2006الزماالجرا گشت ( .)28این کنوانسیون اولین سند حقوقی
الزامآور منطقهای پس از فروپاشی شوروی  1991در زمینهی
حفاظت از محیطزیست دریایی دریایخزر میباشد .در ماده  4از
این کنوانسیون برای تعهدات کلی دولتهای کرانهای دریایخزر
چنین اذعان گشته« :طرفهای متعاهد کنوانسیون چارچوب
حفاظت از محیطزیست دریایی دریایخزر موارد زیر را انجام
خواهند داد :الف -اتخاذ کلیهی اقدامات مناسب برای جلوگیری،
کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر به صورت فردی یا مشترک،
ب -اتخاذ کلیه ی اقدامات مناسب برای حفاظت ،نگهداری و احیای
محیط زیست دریای خزر به صورت فردی یا مشترک ،ج -استفاده
از منابع دریای خزر به شکلی که موجب آسیب به محیطزیست
دریایی دریای خزر نشود ،د -همکاری با یکدیگر و با سازمانهای
ذیصالح بین المللی به منظور نیل به اهداف این کنوانسیون» (.)29
یکی از مفاد قابل توجه این کنوانسیون ماده  5است که قید کرده:
«طرف های متعاهد در اقدامات خود به منظور نیل به اهداف این
کنوانسیون و اجرای مفاد آن ،از جمله از طریق اصول زیر راهنمایی
خواهند شد :الف -اصل احتیاطی که به موجب آن در صورتی که
تهدید جدی یا خسارت جبرانناپذیر به محیطزیست دریای خزر
وجود داشته باشد ،فقدان اطمینان علمی جامع نمیتواند بهعنوان دلیلی
برای به تعویق انداختن اقدامات مقرون بهصرفه برای جلوگیری از
خسارت مزبور ،مورد استفاده قرار گیرد .ب -اصل پرداخت توسط
آلودهکننده که به موجب آن آلودهکننده ،هزینههای آلودگی از
جمله جلوگیری ،کنترل و کاهش را به عهده میگیرد .ج -اصل
دسترسی به اطالعات مربوط به آلودگی محیطزیست دریایی دریای
خزر که طبق آن طرفهای متعاهد حداکثر اطالعات ممکن مربوط
را در اختیار یکدیگر قرار میدهند» ( .)30در ماده  11کنوانسیون
مذکور راجع به آلودگی ناشی از سایر فعالیتهای انسانی چنین درج
گشته -1« :طرفهای متعاهد کلیهی اقدامات مناسب را برای
جلوگیری ،کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر ناشی از سایر
فعالیتهای انسانی که در ماده  7آمده ،از جمله :احیای اراضی و
الیروبی سواحل و سدسازی ،بهعمل خواهند آورد -2 .طرفهای
متعاهد کلیه ی اقدامات مناسب را برای کاهش تاثیرات منفی
احتمالی اقداماتی که منشا انسانی دارند به منظور کم کردن عواقب
نوسان سطح دریا بر اکوسیستم دریایخزر انجام خواهند داد» (.)31
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نتیجهگیری
در خصوص اعتراض ایران به سازمان ملل متحد راجع به خسارات
زیست محیطی و بحران سالمت اکوسیستم دریایی دریای خزر بدلیل
احداث جزایر مصنوعی توسط دولتهای کرانهای از جمله:
ترکمنستان ،آذربایجان و قزاقستان ،باید اذعان داشت که به دلیل عدم
ارسال شکوایه های مکرر ایران به سازمان ملل ،تاکنون ایران
نتوانسته مانع ساخت جزایر مصنوعی در دریای خزر گردد و فقط
باعث صدور مصوبه ای توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد که
صرفاً جنبهی توصیهای دارد ،شده است .همچنین با توجه به مباحث
این نوشتار ،یافتههای حقوقی نشان میدهد که مطابق با رای صادره
از محاکم حقوق بینالمللی دریاها در مورد پروندهی مالزی علیه
سنگاپور که راجع به احیای زمین(احداث جزایر مصنوعی) توسط
سنگاپور در تنگه ی جوهور است ،مشخص نمود که دادگاه مزبور،
در عین حال که احداث جزایر مصنوعی را طبق کنوانسیون حقوق
بینالملل دریاها  1982مشروع میداند ،اما تاکید مینماید که
وظیفهی اساسی دولت سازندهی جزایر مصنوعی این است که
نگرانیهای زیست محیطی دیگر دولتهای مجاور خود را از راه
همکاری مورد توجه قرار دهد و دوراندیشی ایجاب مینماید که
راه های ارزیابی خطر ،پیش از عملیاتی شدن پروژه و اصل اتخاذ
تدابیر احتیاطی پیش از عمل را مدنظر قرار دهند .از دیگر
دستاوردهای این پژوهش ،میتوان به بند  5ماده  60کنوانسیون
حقوق دریاها  1982استناد نمود که حامیان و فعاالن در حوزهی
محیط زیست (کشتی صلح سبز) برای ورود به منطقهی امن با شعاع
 500متر سازههای مصنوعی و تاسیسات مستقر در  60کیلومتری
منطقه ی انحصاری اقتصادی روسیه باید مجوز ورود از روسیه را اخذ
می نمودند تا به حبس فعاالن کشتی صلح سبز و نهایتاً به دعوای هلند
علیه روسیه منجر نمیگشت .در نهایت اینکه دولتهای سازندهی
جزایر از جمله دولتهای ساحلی دریایخزر هنگام ساخت جزایر
مصنوعی باید به مسائل زیستمحیطی توجه خاص داشته باشند ،چرا
که عدم رعایت مسایل زیستمحیطی ،سالمت اکوسیستم دریایی و
نقض تعهدات بینالمللی میتواند موجب مسئولیت بینالمللی آنها
گردد.
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بغیر از تعهدات کلی و موارد ذکر شده ،طبق ماده  29کنوانسیوان
مذکور ،دولتهای ساحلی دریایخزر در قبال ایجاد آلودگیهای
محیطزیست دریایی در دریایخزر ،مسئولیت داشته و باید
جبرانخسارت نمایند .ماده  29چنین مقرر مینماید که« :مسئولیت
و جبرانخسارت طرفهای مربوط با در نظر گرفتن اصول و ضعف
مربوط به حقوق بینالملل ،متعهد شدند به توسعه و آئیننامهی
مناسب در ارتباط با مسئولیت و جبرانخسارت وارده به
محیطزیست دریایخزر از نقض مفاد این کنوانسیون و پروتکلهای
آن است ( .)32با کنکاش در این کنوانسیون و پروتکل آن با عنوان
حفاظت از تنوع زیستی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از
محیطزیست دریایی دریای خزر مشخص شد که در برخی از مفاد
آنها برای حفاظت و نگهداری از محیطزیست دریایی دریایخزر،
هم اصول حقوق بینالملل محیطزیست و هم مقررات راجع به
مسئولیت بینالمللی دولتهای ناقض تعهدات بینالمللی قید گشته و
همچنین راجع به ساخت فیزیکی ،در شماره  1بند (د) از ماده 10
پروتکل حفاظت تنوع بیولوژیکی  )33( 2014به کنوانسیون
چارچوب حفاظت از محیطزیست دریایی دریایخزر 2003
مدیریت مناطق حفاظت شده چنین آمده« :تنظیم هرگونه فعالیت،
شامل ساخت فیزیکی یا اکتشاف در آن منطقهی حفاظت شده ،باید
مطابق معاهدات بینالمللی قابل اجرا و قوانین ملی باشد» .لذا طبق این
کنوانسیون و پروتکل آن ،دولتهای سازندهی جزایرمصنوعی ،باید
هنگام ساخت جزایر در دریایخزر به حفاظت از محیطزیست
دریایی دریایخزر توجه خاصی عنایت نمایند (.)34
 .2مسئولیت دولتها نسبت به محیطزیست از منظر کنوانسیون
وضعیت حقوقی دریایخزر 2018
در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریایخزر  )35( 2018از مسئولیت
دولتهای کرانهای دریایخزر به حفظ دریایخزر برای نسل فعلی
و هم برای نسل های آینده تاکید شده و همچنین مفادی از رژیم
حقوقی دریایخزر  2018به مسئولیت دولتهای ساحلی در قبال
حفاظت از محیطزیست دریایی دریایخزر اشاره شده است (.)36
از جمله« :مسئولیت طرف آلودهکننده در قبال خسارات وارده به
سامانهی بومزیستی دریایخزر» که این مسئولیت دولتهای ساحلی
دریایخزر در ماده 13بند  3درج گشته ( )37همچنین ،مسئولیت
دولتهای ساحلی دریایخزر در بندهای  3 ،2 ،1و  4از ماده 15
وضعیت حقوقی دریایخزر  2018چنین مقرر شده -1 :طرفها
متعهد به حمایت و حفاظت از سامانهی بومزیستی دریایخزر و تمام
عناصر آن میباشند ( -2 .)38طرفها باید مشترکا یا منفردا به
منظور حفاظت از تنوع زیستی ،حمایت ،احیاء و مدیریت پایدار و
بخردانهی منابع زندهی دریایخزر و جلوگیری ،کاهش و کنترل
آلودگی دریای خزر از هر منبع ،تمام تدابیر الزم را اتخاذ و با
یکدیگر همکاری نمایند ( -3 .)39هر فعالیتی که موجب لطمه به
تنوع زیستی دریایخزر گردد ،ممنوع خواهد بود ( -4 .)40طرفها

در قبال هرگونه آسیب به سامانهی بومزیستی دریایخزر به موجب
موازین حقوق بینالملل مسئول خواهند بود (.)41
با تجزیه و تحلیل کنوانسیون وضعیت حقوقی دریایخزر  2018به
این رهیافت دست یافتیم که دولتهای کرانهای دریایخزر هنگام
ساخت جزایرمصنوعی باید به مسائل زیستمحیطی دریایخزر
توجه خاص مبذول داشته باشند ،چرا که عدم رعایت مسایل
زیستمحیطی و نقض تعهداتشان برای آنها مسئولیت بینالمللی
بوجود خواهد آورد (.)42
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