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ها در قبال خسارات ناشی از استفاده المللی دولتمسئولیت بین
آوری و از منابع انرژی جایگزین )مطالعۀ موردی: فناوری جمع

 اکسید کربن زیر بستر دریا(انباشت دی
 

 *2، بهنام رضایی نسب1آرامش شهبازی

 چکیده
شدت افزایش یافته به برداری از منابع طبیعیبا گذشت زمان و پیشرفت علم مصرف انرژی و بهره

شود. از طرفی با توجه به افزایش استفاده است. اما مصرف انرژی موجب تخریب محیط زیست می
طاور  ای در جاو باه  هاا  للتات گازهاای گلخاناه    های فسیلی و احتراق این نوع سوختاز انرژی

گازهاای  المللای افازایش   های باین های سازمانچشمگیری افزایش یافته است. براساس گزارش
های جدیاد  در جو موجب افزایش درجۀ حرارت کرۀ زمین شده است. از جمله فناوری ایگلخانه

اکساید کاربن زیار بساتر     آوری و انباشات دی برای مقابله با پدیدۀ گرم شدن کرۀ زماین  جماع  
ها شاهد بروز خسارات و در دریاست. با وجود این ممکن است در اثر اعمال نادرست این فناوری

ها و حتای  المللی دولتمنتور طرح مسئولیت بینرو بهمحیطی باشیم. ازاینیت فجایع زیستنها
سری قواعد و مقررات در زمینۀ مسئولیت در قبال این خساارات  بازیگران لیردولتی نیازمند یک

های جایگزین باه بررسای فنااوری    خواهیم بود. در این نوشتار برآنیم که با بحث در مورد انرژی
های احتمالی به محیط زیست را با استناد اکسید کربن بپردازیم؛ آسیبوری و انباشت دیآجمع

هاا در  المللای دولات  به اصول و مفاهیم مرتبط تحلیل کنیم و در نهایت به مسئلۀ مسئولیت بین
 قبال خسارات وارده در پی استفاده از این فناوری بپردازیم.
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 مقدمه
الادین و  یان زبشار اسات )   بنیاادین  حقاوق  جملاه  از ساالم  زیسات  محایط  از برخورداری حق

محیطی به خسارات جدی زیاد منجر متأسفانه شمار رخدادهای زیست(. 213:1932شاهمرادی 
کاه باه    11332فاجعۀ نشات گااز بوپاال     :اند ازعبارتترین موارد شدهاختهبرخی از شن شود.می

ای نفر و آسیب بایش از دویسات هازار تان انجامیاد؛ فاجعاۀ نیروگااه هساته         1111مرگ آنی 
که به آلودگی محیط زیسات در اثار پخاش ماواد رادیواکتیاو و خساارات باه         21331چرنوبیل 

گونه رخدادها توجه جهانیاان را باه خاود    ینااینکه  جمعیت کشورهای اروپا و آسیا منجر شد. با
ی و جهانی در حاال ر  دادن  امنطقهمکرر در سطح  طوربهمحیطی جلب کرده  خسارات زیست

اناد. آلاودگی سارزمینی در نتاایا فجاایع صانعتی  کنتارل        رسانی نشدههستند  اما هرگز اطالع
هایی از این مواردند. بحثی که در مثالهای آلوده و از دست رفتن تنوع زیستی نادرست دفع آب

 2COاین پژوهش نیز در پی پاسخگویی به آنیم  در خصوص خسارات وارده در حین انتقال گااز  
هاا در ایان   المللی دولتکه مسئلۀ مرتبط با تعهدات بین استو همچنین بعد از ذخیرۀ این گاز 
ها و موارد مشابه دیگر ایان  ضعیتآید. این ومحیطی پیش میمورد و کلیۀ موارد خسارات زیست

به محیط زیسات بایاد    واردشدهکند که چه کسی در قبال خسارات سؤال را به ذهن متبادر می
ذیل مفهاوم تعهادات در قباال خساارات      سؤاالتمسئول قلمداد شود. شایان ذکر است که این 

انباشات گااز    آوری ومحیطی قرار گرفته است. در این گفتار ضمن بررسی فنااوری جماع  زیست
2COالملل محایط زیسات و نیاز تحلیال     ینبها در حقوق المللی دولت  به مفهوم مسئولیت بین

اکساید کاربن   آوری و انباشات دی بارداری از فنااوری جماع   المللی در رابطه با بهرهتعهدات بین
 خواهیم پرداخت.

 

 های تجدیدپذیرانرژی
حیطاۀ   وارد گاز و نفت سنگ زلالاز آن  پس ودرختان  ویژهبه گیاهان بشری  تمدن یشرفتبا پ

 و انارژی  به روزافزون فسیلی  نیاز منابع بنا به دالیلی همچون محدودیت اما انرژی شد  مبادالت
  از آن حاصال  سامی  گازهاای  شادن  متصااعد  و از ساوزاندن  ناشی محیطییستز هایآلودگی

 باادی   خورشایدی   انناد انارژی  م پاا   هاای یانارژ  از اساتفاده  باا  که شدند آن بر کارشناسان
 یجادشدها یهاچالش و خطرها فسیلی  از محدود هاییانرژ یجا... بهو هیدروژنی گرمایی ینزم

یل محادودیت ایان ناوع    دلبه 9های تجدیدپذیریانرژ. در این شرایط نقش آورند عملبه ممانعت

                                                           
1. Bhopal gas leak disaster 1984 

2. Chernobyl nuclear power plant accident 1986 

 شماربه نو انرژی منابع پذیر تجدید انرژی منابع تمامی تجدیدپذیرند. اما حقیقت در نیز نو منابع انرژی انواع تمامی. 9
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 تار پررناگ نهاسات   محیطی که گرم شدن کرۀ زمین نیاز یکای از آ  ها و خطرهای زیستسوخت
در نقش سپر حرارتی برای  است که اکسید کربندیای  گاز شود. یکی از انواع گازهای گلخانهمی

ساازی  هاست از منافع لنیشود. در اصل  سالو مانع از سرد شدن زمین می کندمیزمین عمل 
 شود. ده میهای مختلف گیاهی استفاها برای افزایش رشد و تکثیر گونهاین گاز در گلخانه

 متجلای  یخاوب باه  را بشریت وابستگی و است جهان مردم کل به مربوط که مسائلی از یکی
یر از لیار از  بهباه  (.931:1982اسات )امیرارجمناد    زماین  کارۀ  اتمسافر  تعادل حفظ مسئلۀ سازد یم ل

ناماۀ  پروتکل کیوتاو  موافقات     1وهواییوهواییتغییرات آبتغییرات آب  در خصوصدر خصوصکنوانسیون چارچوب ملل متحد کنوانسیون چارچوب ملل متحد 
  که هشداری جدی در خصوص مخاطرات 2یژه توافقات حاصل در اجالس کانکونوهبکپنهاگ و 

و  9وهواییالمللی تغییرات آببین ای در اتمسفر است  هیأتتولید بیش از اندازۀ گازهای گلخانه
بارها ضمن تأکید بر لزوم تثبیت و تالش برای  2وهواییشورای مشورتی آلمان برای تغییرات آب

ها و از بین رفتن حل مقابله با اسیدی شدن اقیانوسای کرۀ زمین  آن را تنها راهعدم افزایش دم
   (.38:1932اند )شهبازی یاهی قلمداد کردهو گهای جانوری گونه

محور اصلی مباحث مرتبط با مقابله با گرم شدن کرۀ زماین  تاأملی در مطالاب مارتبط باا      
ا یا   انرژی پاا الملل محیط زیست است. ینب های جایگزین و پا  در قلمرو حقوقکاربرد انرژی
هاای تجدیدناپاذیر قابلیات بازگشات     که برخالف انرژی استانواعی از انرژی   پذیردانرژی تجدی

با توجاه باه اینکاه مناابع انارژی تجدیدناپاذیر رو باه اتماام          یژهومجدد به طبیعت را دارند و به
حادود   2111اناد. در ساال   ه قرار گرفتهشدت مورد توجاخیر به یهااین منابع در سال  هستند
. باا ایان حاال  بایاد     دست آمدهای تجدیدپذیر بهاز انرژی مصرفی جهان از راه انرژی درصد 13

ۀ رشاد و  واساط بهسو  روست. از یک هایی جدی روبهیتمحدودتوجه داشت که هر دو راهکار با 
اکساید کاربن اماری    از دی  میازان افازایش گا   هاا کارخانهگسترش صنعت و گردش رو به رشد 

هاای مادرن و   هایی در این زمیناه نیازمناد اساتفاده از فنااوری    طبیعی است و ایجاد محدودیت
یافتاه اسات و از طارف دیگار  دسترسای باه       ی کمتار توساعه  هادولتبرای  خصوصبهبر ینههز
 خصاوص باه ها نیاز  ی میسر نیست که دسترسی به این فناوریراحتبههای تجدیدپذیر نیز یانرژ

در ایان میاان فنااوری     1های خاص خود همراه اسات. یدشواری در حال توسعه با هادولتبرای 

                                                                                                                                        
 استفاده و توسعه که شود اطالق می پذیر تجدید انرژی مدرن منابع از دسته آن به اصوال  نو انرژی منابع روند.نمی

 .1932است. برای مطالعۀ بیشتر در این زمینه ر. : موسوی و پیری دمق   یافته تحقق اخیر سالیان در آنها از
1. http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php (last visited 5/4/2015).  

  http://unfccc.int/key_steps/cancun_agreements/items/6132.php(Last visited 3/4/2015)  :.ر .2

3. International Panel on Climate Change (IPCC)  

4. Germany advisory Council on Global Change (WBGU) 
5. See the United Nations Renewables 2014 Global Status Report, available at 

http://www.ren21.net/Portals/0/documents/Resources/GSR/2014/GSR2014_full%20report_low%20r

es.pdf (last visited at 2/3/2015).  

http://unfccc.int/key_steps/cancun_agreements/items/6132.php(Last
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از جملااه  2  همااراه بااا فناااوری ترساایب کااربنCCS1اکسااید کااربن آوری و انباشاات دیجمااع
موجاود در زمیناۀ توساعۀ ساازوکارهای      خا   پر کاردن منتور ی است که بهفراوانهای یشرفتپ

هاای  ی بهینه از سوخت فسیلی و جاایگزینی کامال انارژی   برداربهرهه برای تکنولوژیکی پیشرفت
راهکاری میانه ایفای نقش کند و زمینۀ کنترل حداقلی بر میازان انتشاار    عنوانبهتواند یمپا  
 اکسید کربن در اتمسفر را فراهم سازد.دی

 

 اکسیدکربن  آوری و انباشت دیفناوری جمع
مجاااب ساااختن جهانیااان در اسااتفادۀ محاادود از گاااز  CCSری دلیاال اصاالی اسااتفاده از فناااو

 هاییتفعال . Shahbazi,Nasab Rezaei,2016:5)) آن استاکسید کربن یا استفادۀ کمتر از دی

 در یژهوبه جهانی کربن  چرخۀ در اساسی تغییراتی موجب جدی طوربه گذشته قرن دو در انسانی
 هازار  طاول چناد   در طبیعی طوربه کربن اکسیدید سطح هرچند به این ترتیب  است. شده جو

 کاربن در  اکساید ید تولیاد  و معاصار  بشر فزونی به رو هاییتفعال اما کرده  تغییر گذشته سال

 است. بوده طبیعی نوسانات از این بیش بسیار اتمسفر 
یاک فرایناد صانعتی قواعاد و      عناوان باه نیاز است که  CCSاجرای عملی فناوری  منتوربه
این سیاست مختصار و   9شده در هر یک از مراحل اجرای آن تنتیم و عملی شود.ت لحاظمقررا

منسجم دربرگیرندۀ مقررات مارتبط باا انباشات گااز نیسات  اماا شاایان ذکار اسات باا اینکاه            
هاای انارژی الکتریکای باا     یروگااه ندر انباشات آن در   CCSمدت فنااوری  یطوالنهای یلپتانس

عمده در این فناوری در دیگر فرایندهای صانعتی   مدتکوتاههای یلپتانس  استسوخت فسیلی 
منتور مادیریت  یا تولید هیدروژن. مقررات انتقال و انباشت باید به نهفته است  مثل گاز طبیعی

طراحی شود. چارچوب کلی قواعد و مقررات این  هاصنعتاز مصارف الکتریکی و دیگر  2COگاز 
  2COالمللای  تولیدکننادگان گااز    محلای  ملای و باین    و منافعفناوری باید در نیازهای رقابتی 

المللای ایمنای و   ی دولتای و باین  هاا آژانسمالی حامی پروژه   مؤسساتی  گذارلولهاپراتورهای 
هاای مختلاف اقلیمای    یام رژالمللی مادیریت  ی داخلی و بینهاآژانسمحیط زیست و همچنین 

                                                           
6. Carbon Capture & Storage (CCS) 

قابل توجهی  ۀیعنی رسوب دادن و تخلیه کربن موجود در اتمسفر  شیو (Carbon Sequestration)ترسیب کربن . 8
 ها وهای هوایی و زیرزمینی گیاهان جلبکاکسید کربن اضافی جو توسط اندامنتر می رسد. به جذب دیبه

ترتیب  با کاهش بدین .شودبن گفته میگرمایش زمین  ترسیب کر ۀسوء پدید آثارمنتور کاهش لیره به
 ۀد. برای مطالعکرتوان به کاهش تغییرات اقلیمی کمک اتمسفر  می اکسید کربن درای دیگلخانه میزان گاز
 بیشتر ر :

http://www.epa.gov/aml/revital/cseqfact.pdf (last visited at 3/5/2015) and 

http://www.iea.org/publications/insights/insightpublications/ccsreview_4thed_final.pdf (8/2/2015).  

 مدت.آوری  انتقال  انتخاب سایت  عملیات  اختتام عملیات و نتارت طوالنی: جمعCCSمراحل اجرای فناوری  .9
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های دیگر  ینهگزشامل هزینۀ فرایند نسبت به  CCS یهاپروژهبر  مؤثرتعادل برقرار کند. عوامل 
محیطای و قابلیات پاذیرش آن اسات.     هاای زیسات  ینگرانی انتقال به سایت ذخیرۀ گاز  ابزارها

هاای دیگار لحااظ کارد. پاساخ باه ایان        یناه گزعوامل مختلفی را باید در مقایسۀ این فناوری با 
های دیگر در کااهش انتشاار گااز    ینهگزاز  کدام هرهای یلپتانسها به عوامل زیادی مثل پرسش

2CO    منابع داخلی موجود  قابلیت اجرای طرح  تعهدات ملی جهت کاهش انتشاار گااز  امکاان  
و لیاره   محیطیها  آثار جانبی زیستیرساختزگذاری  پذیرش عام  تغییرات محتمل در یهسرما

ی هاا سوختقبل و بعد از احتراق توان در هر دو مرحلۀ یماکسید کربن را وابسته است. گاز دی
متشاکل از ساه مرحلاۀ     معموال اکسید کربن آوری کرد. فرایند انباشت دیفسیلی جذب و جمع

 (.Rogenkamp,Haan-Kamminga,2011:7) استآوری  انتقال و انباشت جمع
شده و پس از متراکم ساختن آن به حالات ماایع تبادیل     یهتصفآوری  این گاز پس از جمع

اکساید  یر زمین تزریق کارد. دی زهای عمیق در یهالبه  آن راتوان یمد که در این حالت شومی
یارزمین بااقی بماناد    زهاای عمیاق   یاه الهازار ساال در    هاا دهباید باه مادت    شدهانباشتهکربن 

(Roggenkamp, Haan-Kamminga, 2011: 8تزریااق گاااز دی .)  اکسااید کااربن در فراینااد
ز در معیار گسترده نیز در شرایطی مشاابه باا حالات ماذکور انجاام      آوری و انباشت این گاجمع

از طریق یکی از صور زیر انجاام   2COی فنی انباشت گاز هاروش(. Bugge,2011:129پذیرد )یم
هاای انباشات در   یدانمشناسی مثل ینزمهای زمینی )در ساختارهای یهالپذیرد؛ انباشت در یم

(. همچنین از Mets et al., 2011:129کربنات آلی ) صورتهب 2COاقیانوس و تثبیت صنعتی گاز 
کار برد. باا  ی شیمیایی بهکودهاشده را در صنایع تولیدکننده مثل یرهذخ 2COتوان یمنتر فنی 

  زیارا  اسات باید توجه داشت که آثار کاهش انتشار گااز در ایان ماوارد خیلای جزئای       حال ینا
کنناد. بناابراین   یما خود را به جاو منتشار    2COگاز  محتوای سرعتبهبسیاری از این تولیدات 

حرکات  یبیلۀ وسبه برشمریم: جذب فیزیکی 2COتوانیم سه مکانیسم زیر را برای ذخیرۀ گاز یم
در  شاناخت؛ جاذب شایمیایی   فاز گازی یا انفجااری در سااختارهای زماین   ساختن گاز در یک 

هیادرودینامیکی از   جاذب ا جذب یونی؛ یلۀ انحالل یوسبهساختارهای مایعات )آب/هیدروکربن( 
 های میانی.یهالطریق حرکت رو به باالی گاز با سرعت خیلی کم در 

در مرحلااۀ پاایش از احتااراق در   2COآوری گاااز یاااز باارای جااذب و جمااع موردنفناااوری 
رود. باا اینکاه   مای  کاربهگسترده  طوربهی تولید کودهای شیمیایی و تولید هیدروژن هاکارخانه
در  2CO  للتت بااالی گااز   استینه پرهزاولیۀ تبدیل سوخت در شرایط قبل از احتراق  مراحل

 حاال   ینا با(  Mets et al., 2011:5کند )یمجریان گاز و فشار بیشتر  عمل تفکیک را تسهیل 

 اساتفاده  نفات  برداشات  افزایش ضاریب  منتوربه 2COذخیرۀ   از است قرار در جایی که یژهوبه

 کند.یم پیدا ارجحیت لوله خطوط طریق از تقالان شیوۀ شود 
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 اکسید کربنمدت گاز دییطوالنهدف از انباشت  .1
سوخت کربن از منابع عمدۀ انرژی در دوران رشد و توسعۀ کشورهای صنعتی باوده اسات. انتشاار    

ده اکسید کربن در فرایند صنعتی شدن در ابتدا موجب افزایش تولید این گاز در اتمسفر شا گاز دی
 2COو این موضوع خود سبب گرم شدن کرۀ زمین و تغییرات اقلیمی شده است. حال شادن گااز    

 شود.نیز می هاآبهای اقیانوس موجب فزونی حالت اسیدی این رو به افزایش در سطح فوقانی آب
المللای در ماورد تغییارات اقلیمای باه تصاویب کنوانسایون        های باین ینگراندر این زمینه 
تثبیات للتات   »هدف این کنوانسایون   1تحد دربارۀ تغییرات اقلیمی منجر شد.چارچوب ملل م
 2«زا و مضر به اتمسفر پیشگیری کند.یبآسکه از ورود مواد  استای در سطحی گازهای گلخانه

 

 CCSبرداری از فناوری ها در بهرهچارچوب تعهدات قانونی دولت .2

شود؛ اولین دساته تعهاد در قباال خساارات     در این بخش تعهدات در دو نوع متمایز بررسی می
به کشورهای ثالثی است که هیچ رابطۀ قراردادی ندارند.  2COواردۀ ناشی از عملیات ذخیرۀ گاز 

ی تعهدات کشاور ثالاث را تعریاف و تثبیات     هاجنبهدر رویۀ تجاری رابطۀ قراردادی بسیاری از 
ینجا بر آن دسته از اوجود دارد. در  کند و در این زمینه تجارب بسیاری در صنعت نفت و گازیم

گونه رابطۀ قراردادی در آن وجود ندارد. دساتۀ دوم  یچهاصول تعهدات متمرکز خواهیم شد که 
تعهدات شامل اختیارات یک مسئول رسمی در الزام متصدی به جباران خساارات در شارایطی    

منتور ونی مشابهی بهی حقوق محیط زیست اختیارات قانهاحوزه. در بیشتر استمثل نشت گاز 
اسات. قانونگاذاری    شاده  اعطامحیطی به مسئوالن دولتی ی آلودگی زیستهاچالشرویارویی با 

نیست. شایان ذکار اسات    مستثنااز این قاعده  CCSبرداری از فناوری در شرایط مربوط به بهره
یاه مجاازات یاا    نامیم  زیارا هادف اول  یمکه تعهدات مرتبط با فناوری مذکور را تعهدات اجرایی 

 . استتحریم متصدی اعمال نیست  بلکه ایمن ساختن و تضمین نتایا عملی 
خطرهای واقعی دیگر در این زمینه که جای بحث دانشمندان و متخصصان محیط زیست    

 2COهای عمیق زماین در اثار تزریاق گااز     یهالاست  در مورد احتمال جریان یافتن آب شور از 
های کشاورزی را آلوده سازند. خطار  توانند منابع آب قابل شرب و آبیم هاآباست که این نوع 

نامند  شرایطی است که تزریق ساریع گااز باه    یم احتمالی دیگر که آن را امواج ضربانی یا پالس
ی ماورای تزریق گاز شود و بر هابخشهای زمین موجب افزایش فشار در یهالساختارهای نمکی 

به باروز   ضرورتا یافته در همۀ شرایط یر گذارد. این نوع فشار افزایشثتأی عملیاتی هابخشدیگر 

                                                           
1. United Nations Framework Convention on Climate Change, May 9, 1992, entered into force 21 March 

1994. 

 کنوانسیون تغییرات اقلیمی ملل متحد. 1مادۀ . 2
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نیز شود. با توجاه باه مساائل     تواند موجب بهبود استخراج نفت یا گازیمشود و ینم خطر منجر
 2COتفکیاک قائال شاویم: ماورد اول حرکات مساتقیم        دو حالات مذکور بهتر اسات تاا باین    

و دوم نفوذ فشار حاصل از تزریاق گااز    استافع دیگران شده و وارد ساختن خسارت به منتزریق
2CO  شود مواد دیگر منافع دیگران را تخریب کند یا به مخاطره انادازد.  یمکه این فشار موجب

یری اصول مسئولیت مدنی اثرگذار باشد. تحقیقات علمای  کارگبهتواند در حدود یماین تفکیک 
یاباد و ساپس ایان    یمی مرحلۀ تزریق افزایش خطرهای نشت گاز ط که آن استاخیر حاکی از 

یابد که البته هنوز در یمچشمگیری کاهش  طوربهسازی یرهذخخطر با افزایش فشار در مرحلۀ 
 CCSاین مرحله خطرهای نشت وجود دارد و به صافر نرسایده اسات. در کال توساعۀ فنااوری       

ین مساائل از  تار مهمت. موجب مطرح شدن مسائلی در زمینۀ قواعد و مقررات تنتیمی شده اس
المللی  های بینیتصالحیس و تثبیت تأس  2COاین قرار است: توسعۀ مقرراتی برای انتقال گاز 

یس و تثبیت مالکیت منابع موجود در محل ذخیرۀ گاز و ابزارهاای  تأسی و محلی  امنطقهملی  
مثال حاق دسترسای(     آوردن حقوقی برای توسعه و استفاده از این منابع ) دستبهقانونی برای 

ییاد   تأتوسعۀ اصول راهنمای مشخص برای انتخاب محل انجام عملیات  مجاوزدهی  نتاارت و   
 2CO.1مدت و مسئولیت مالی برای عملیات ذخیرۀ گاز یطوالنمشخص ساختن تعهدات 

ها مسئول اجارای تعهادات   دولت»دارد: یمکنوانسیون حقوق دریاها اعالم  291مادۀ  1بند 
ایان مسائولیت باه    «. اناد خود در ارتباط با حفاظت و صیانت از محیط زیست دریایی المللیبین

ای یجاد یال خطار   دلباه یابد و این یممدت بسط یطوالنشده در یرهذخ 2COمسئلۀ نشت گاز 
ی دیگر و محیط زیست دریاایی اسات. دولات متخلاف در قباال عادم       هادولتکه متوجه  است

همچنین خسارات وارده به دولت دیگر تعهد خواهاد داشات.   موفقیت در انجام مسئولیت خود و 
ین قاعدۀ عامی در مورد تعهد دولت است و دیگر موارد خاص مرتبط با آلودگی محایط زیسات   ا

 الملل بررسی شوند. ینبدریایی باید با توجه به حقوق 
فعلای و   الملال ینباعمال حقوق »... کند: یمکنوانسیون حقوق دریاها بیان  291مادۀ  9بند 

«. ها و تعهدات ارزیاابی لراماات خساارات وارده ...    یتمسئولتوسعه و پیشرفت آن در ارتباط با 
کند و آنها یی در جهت حفاظت از محیط زیست میهاتالشها را ملزم به اعمال این قاعده دولت

ایان   المللی مناساب و تاالش در جهات قانونگاذاری در    های بینرا متعهد به همکاری با سازمان

                                                           
المللی در جهت ارائه و تبادل اطالعات در زمینۀ های بینتالش IEAالمللی انرژی آژانس بین 2112از سال . 1

هایی را در مورد رهبری عملیات را مدیریت کرده است. این آژانس کارگاه CCSهای قانونی فناوری جنبه
CCS  های قانونی ذخیرۀ برگزار و اصول راهنمایی با عنوان جنبه 2118و  2111  2112های سالدرCO2  را

المللی مرتبط کنندگان قواعد بینای از تنتیماین آژانس شبکه 2113منتشر کرد. در ماه می  2111در سال 
آیند و در سر دنیا گرد هم میاندازی کرد که در این شبکه افراد متخصص ساالنه از سرتارا راه CCSبا فناوری 
 کنند.های خود را ارائه میبرداری از این فناوری بحث و دیدگاهها و مشکالت موجود در بهرهمورد چالش
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یی در زمینۀ حفاظت از مناطق دریاایی توساط   هانامهموافقتداند. به بیانی دیگر  باید یمزمینه 
گونه پیشرفتی در این زمینه مشاهده نشده و مسائلۀ  یچهها منعقد شود. با وجود این خود دولت
ناوز  در کنوانسایون حقاوق دریاهاا ه    زائاد یلۀ ماواد  وسا باه ها در قبال آلودگی دریا تعهد دولت

 باقی مانده است. نشدهحل
جا هیچ دولتی در عمل با توجه به ورود خسارات به محیط زیست دریاایی خاود باه    تا بدین

کنوانسیون حقوق دریاها استناد نکرده و دعوایی علیه دولت دیگر در محااکم و   291مادۀ  1بند 
 1ولت در زمیناۀ بناد   مطرح نکرده است. همچنین در مورد ارزیابی مسئولیت و تعهد د هادادگاه
کاه   اسات  یحاال کنوانسیون حقوق دریاها با کمبود رویۀ قضاایی ماواجهیم  ایان در     291مادۀ 

حقاوق   براسااس مسائل مرتبط با آلودگی محیط زیست دریای دولت دیگار و تعهادات مارتبط    
(. با وجاود اینکاه   Patricia et al., 2009:431داخلی یا طرح مسئولیت مدنی بررسی شده است )

منطقۀ انحصاری اقتصاادی بخشای از حاکمیات دولات     »داوری تریل اسملتر در این موضوع که 
  اساتداللی  اسات  کنوانسیون حقوق دریاها متماایز  132مادۀ  2از بند « ساحلی یا مجاور نیست

رای با کند  مشابه و در زمینۀ بحث ماسات.  یمکه آن را به آلودگی و آسیب فراسرزمینی مرتبط 
د خسارات به قلمرو ماورای ملی مجاز نیست و عدم موفقیت در اعمال این قاعاده  مثال اجازۀ ورو

هاا  کند که دولات یماز کنوانسیون حقوق دریاها بیان  131شود. مادۀ یمموجب تعهدات دولت 
ای به منطقۀ دیگر جلوگیری اند تا از انتقال آسیب و خسارات وارده در اثر آلودگی از منطقهملزم

. باا  اسات پیشگیری از انتقال آلودگی موردی مشابه مسئۀ داوری تریال اساملتر    کنند. این اصل
هاا در صاورت عادم    اینکه کنوانسیون حقوق دریاها تعهداتی را ذکر کرده است  اما اینکه دولات 

موفقیت در اتخاذ اقدامات خود تاا چاه حاد و چگوناه مسائول باشاند  مشاخص نیسات. ایان          
تعریاف نکارده اسات.     است یضرورها تعیین تعهدات دولتکنوانسیون اصطالح آسیب را که در 

کنوانسیون کمک گرفت که  2مادۀ  1توان از تعریف اصطالح آلودگی در بند یماما در این مورد 
رسان به منابع زنده و حیات دریایی و ماانع  یبآسآثار »شکل تعریف شده است که آلودگی بدین

ها و خساارات ایان معیاار    یبآسدر ارزیابی  1«.است های دریایی مثل ماهیگیرییتفعالدر برابر 
بار آن کنوانسایون حقاوق دریاهاا     کند. عاالوه ینممفید است  اما هنگام ارزیابی تعهدات کفایت 

دادگاه از تعهد  2بینی نکرده است. در قضیۀ کانال کورفویشپمکانیسمی را برای جبران خسارت 
ارتکاب اعمالی مخالف با حقوق دول دیگر ساخن   ها در عدم استفاده از سرزمین خود برایدولت

 گفته است. 
بارداری از فنااوری   اصلی که در آرای دیوان نیز بدان اشاره شده  اصلی است که باید در بهره

CCS    یانباار از سارزمین. ایان اصال از اصاول حقاوق       زمورد توجه قرار داد؛ اصل اساتفادۀ لیار

                                                           
 ( کنوانسیون حقوق دریاها.1)2مادۀ  .1

2. Corfu Channel Case (United Kingdom v Albania), 1949 I.C.J. 4 (April 9)   
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بینی شد. این اصل بر حقاوق  یشپ 1382ستکهلم الملل محیط زیست است که در اعالمیۀ اینب
یاد  تأکمحیطای خاود   هاای زیسات  یاسات سمطابق  منابعشانبرداری از در بهره هادولتحاکمۀ 

المللی دادگستری همچنین مبنایی را بیان داشته کاه  (. دیوان بین18:1931ی آبادقوامکند )یم
بت داده است. در شرایط نشت گاز آن تعهدی را مثل تعهد مراقبت مقتضی به دولت نس براساس

2CO  قرار داد و با توجه به این نکته کاه شارایط نشاتی     مدنترتوان یماصل مراقبت مقتضی را
پس از ذخیرۀ گاز ر  دهد و در این حالت انتساب مسئولیت به دولتی که با وجاود   هاسالشاید 

 شود. یم ترآسانعلم قبلی در جهت اخذ اقدامات و کنترل مناسب ناموفق بوده  

 

 CCSالمللی در زمینۀ فناوری ی در اسناد حقوق بینتأمل. 3
 یحاال جدیدی است و تا چندی پیش عملی نشده باود. ایان در    نسبتا فناوری  2COانباشت گاز 

گاذرد. در زماان   یما المللی دریاهاا سای ساال از عمرشاان     های بینیونکنوانسکه برخی  است
دریاها موضوع تفکیک و جداسازی کربن بررسی نشاده باود.    المللیهای بینیونکنوانستصویب 

مادت  معاهادات موجاود در زمیناۀ قواعاد      یطوالنرلم فقدان قواعد خاصی در زمینۀ تعهد علی
بست.با اینکه سه کنوانسیون و یک  کاربهتوان در جهت جبران خسارات یمالمللی دریاها را بین

لل متحد دربارۀ حقوق دریاهاا  کنوانسایون لنادن و    پروتکل مرتبط در این زمینه )کنوانسیون م
( شامال شارق  پروتکل لندن و کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریاایی منطقاۀ آتالنتیاک    

مناد سااختن فرایناد انباشات       این قواعد در زمینۀ قاعاده اندنکرده 2COی به انباشت گاز ااشاره
 مدت در دریا هستند.  یطوالن
 

 الملل محیط زیست  ها در حقوق بینللی دولتالممبانی مسئولیت بین
دهاد کاه حفاظ محایط زیسات      یما شدت باه جهاان بشاریت هشادار     وقایع و حوادث اخیر به

 محیطای زیسات  المللای باین  اسناد و هایقانونگذار اینکه به توجه المللی است. بامسئولیتی بین
 ضاروری  مکمال  تعهدات بحث  اندکرده بیان زیست محیط از حفاظت جهت را قواعدی و اصول
اینکاه   اسات.  زیست محیط به وارده خسارات قبال در هادولت و نهادها مسئولیت تضمین جهت

آور باید خسارات ناشی از فعل یا تر  فعل را جباران کناد    یانزدر چه شرایطی فاعل یک عمل 
(. 91:1931گاردد )زماانی   یبازمربط یذی است که به مبنای مسئولیت در نتام حقوقی امسئله

 محیطی اهداف مختلفی در پیش دارند:های تعهدات برای خسارات زیستیمرژ
 کااه مشااوق هماااهنگی و مطابقاات اعمااال بااا تعهاادات   ابزارهااای اقتصااادی عنااوانبااه

 محیطی و اجتناب از وارد ساختن خسارات هستند؛زیست

  اند؛ابزاری در جهت مجازات اعمال متخلفانه 
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  محیطای پیشاگیری   شوند و از خسارات زیسات محیطی میتآور زیسیانزمانع از اعمال
 کنند.یم

 

 مسئولیت و تعهدات دولت در قبال خسارت به محیط زیست. 1
عناوان  به المللیبین مسئولیت عام قواعدبراساس  محیطیزیست خسارات جبران به التزام امروزه
)موساوی و  اسات   شاده  شناساایی  زیسات  محایط  از حفاظات  و حمایت جهت در مبنایی اصل

زا یبآسا های یتفعالتواند بر قلمرو دولتی که یممحیطی خسارات زیست (.928:1931قیاسیان 
دهد  بر قلمرو یک یا چند دولت دیگر یا میراث مشتر  اثرگذار باشد. مسئولیت دولت یمانجام 
 توان به دو گروه یا شکل مسئولیت تقسیم کرد:یمرا 

 اسات المللای  المللی که نقض تعهدات بینفانۀ بینمسئولیت دولت در قبال اعمال متخل 
کاه   باشاد و مسائولیت محاض    تواند برخاسته از نقض معیارهای مراقبت مقتضای یمکه 

دولت معیارهای مراقبت مقتضی را نقض نکارده اماا تعهادی را نقاض      کهیزمان درحتی 
 شود؛  یمکرده که به خسارت منجر شده است  مطرح 

  هاای قاانونی   یات فعالاز تعهد دولت در قبال پیامدهای منفی مفهوم محدودتر و جدیدی
الملال مناع   ینبا هایی که در حقوق یتفعالاز  آن دستهیعنی در قبال خسارات ناشی از 

اند اما موجاب مطارح   الملل منع نشدهینبها که در حقوق یتفعالاند. این دسته از نشده
ی بناد دساته  هاای خطرناا   یتعالف عنوانبهشوند  همیشه یمالمللی شدن تعهدات بین

منزلاۀ فعاالیتی   باه الملل اصطالح فعالیت خطرنا  را ینبخواهند شد. کمیسیون حقوق 
«. دربرگیرندۀ خطر ایجاد آسیب از طریق پیامدهای فیزیکی آن اسات »تعریف کرده که 

 ای و شیمیایی در دنیای امروز رایا اسات و های هستهیروگاهنها همانند یتفعالاین نوع 
پذیرد. این شاکل از تعهادات مشاابه باا     یمیا این واقعیت را تدربهالملل نیز ینبحقوق 

 .ستالهای خطرنا  لیرمعمول در حقوق کامنیتفعالدر قبال  مفهوم تعهدات محض

 

 مسئولیت دولت در قبال اعمال متخلفانه   .1. 1
الادولی  ینبا ۀ دعااوی  ها ممکن است در نتیجیلۀ آن دولتوسبهکه  استمسئولیت دولت اصلی 

المللای  توان نزد دیوان بینیمگونه دعاوی را یناالملل مسئول قلمداد شوند. ینبحقوق  براساس
توانند دعاوی خود را یمها المللی دیگر مطرح کرد. همچنین دولتی بینهادادگاهدادگستری یا 

در نقض تعهدات مرتبط  کنند. اساس و پایۀ مسئولیت وفصلحلاز طرق دیپلماتیک و با مذاکره 
الملل عرفای نهفتاه اسات. وجاود تعهادات بنیاادین       ینبالمللی یا حقوق ی بینهانامهموافقتبا 

آمدن مسائولیت دولات در قباال خساارات      وجودبهشرط یشپها در زمینۀ محیط زیست دولت
ۀ مجاوز  ها در انجام فعالیات یاا ارائا   الملل عرفی  دولتینب. براساس حقوق استمحیطی زیست
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ی هاا دولات هایی که ممکن است بار قلمارو   یتفعالبرای اقدام در درون قلمرو خود جهت انجام 
خااص دو دساته    طاور باه در زمینۀ محیط زیست(  مجاز نیستند.  مثال دیگر خسارت وارد کند )

شاوند:  یمالملل عرفی قلمداد ینبجزو حقوق  اکنونهمتوان شناسایی کرد که یمتعهد عامی را 
در  باه همکااری   و تعهاد محیطی؛ تعهد به پیشگیری  کاهش و کنترل آلودگی و خسارات زیست

محیطی از طریق اعالم  مشاوره  ماذاکره و در ماوارد مناساب از طریاق     کاهش مخاطرات زیست
 محیطی.ارزیابی آثار زیست

حایط  داوری قضیۀ تریل اسملتر در مورد اختالف بین کاناادا و آمریکاا در ماورد آلاودگی م    
بود. مواد و گازهای آلوده از طریق بادها و همچنین رودخاناۀ   اکسیدزیست ناشی از سولوفور دی
اخاتالف ماذکور بیاان     وفصال حال شد. دیوان برای یمرانده  دو کشورکلمبیا به سمت مرز بین 

الملل و همچنین قوانین ایاالت متحدۀ آمریکا  هیچ دولتای  ینببراساس اصول حقوق »... داشت: 
ای استفاده کند که منجر به ورود خسارات به قلمرو یا اموال یاا  یوهشق ندارد از قلمرو خود به ح

ی فرانساه  هاا برنامهدر داوری قضیۀ النوکس اسپانیا مدعی بود که «. اشخاص دولت دیگر شود...
برای ساخت و اجرای سیستم هیدروالکتریکی  حقوق اسپانیا را تضییع خواهد کرد و ایان عمال   

را مجاز شمرده است.  است که استفادۀ مشتر  از رودخانۀ کارول 1311لف با معاهدۀ بایون مخا
تواناد پاروژۀ خاود را پایش ببارد کاه از قبال        یما اسپانیا مدعی بود که فرانسه تنها در صورتی 

یاد کارد کاه صاالحیت     تأکی در این مورد منعقد شده باشد. دیوان بر این موضاوع  انامهموافقت
ی دیگر محدود اسات.  هادولتدولت نسبت به فعالیت در قلمرو خودش به حقوق انحصاری یک 

مشاهور اسات. اصال     1که به دکترین هارمون است این تصمیم رد صریح نتریۀ حاکمیت مطلق
یید تأالمللی دادگستری در قضیۀ کانل کورفو یلۀ دیوان بینوسبهپیشگیری از خسارات فرامرزی 
یک دولت نباید با علام خاود اجاازه دهاد در قلماروش      »کرد که  شد. دیوان در این قضیه اعالم

دیوان همچنین در نتر مشاورتی خاود   «. ی دیگر انجام پذیردهادولتهایی خالف حقوق یتفعال
بیاان کارد     و در قضایۀ گاابچیگوو   ایی هساته هاسالحدر قضیۀ مشروعیت تهدید یا استفاده از 

ها در قلمارو خاودش باه محایط زیسات      یتفعالها جهت تضمین اینکه وجود تعهد عام دولت»
جازو بدناۀ حقاوق     اکناون هام گذارد  یمی دیگر یا فضای ماورای کنترل داخلی احترام هادولت

 «. الملل در ارتباط با محیط زیست شده استینب
 
 

                                                           
المللی ترین نتریات در زمینۀ حقوق منابع طبیعی بینشده(: از شناختهHarmon Doctrineدکترین هارمون ) .1

کند است. این نتریه یکصد سال پیش توسط دادستان جادسون هارمون بیان شده است. این دکترین بیان می
  د. گذرد حاکمیت مطلق دارالمللی که از مرز خود میهای بینکه یک کشور نسبت به بخشی از آبراه
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 المللینبنشده در حقوق تعهدات دولت در قبال اعمال منع .2. 1
نی فقاط زماانی قابال طارح اسات کاه یاک ساند و ابازار          های قانویتفعالتعهد دولت در قبال 

ی هاا نامهموافقتویژه بر این مورد تصریح کند. با این حال تنها تعداد اندکی از  طوربهالمللی بین
المللی در قبال خسارات وارده توسط شکل موجود است. کنوانسیون تعهدات بینالمللی بدینبین

ل لیرقانونی را در قبال خساارات وارده بار ساطح کارۀ     تعهدات مطلق بدون اعما 1اجسام فضایی
ی دوجانباه نیاز   هانامهموافقت(. برخی از IIشمرد )مادۀ یبرمزمین یا به هواپیمای در حال پرواز 

زا هساتند. یاک مثاال در ایان     یبآسوجود دارند که در مورد تعهدات ناشی از اعمال قانونی اما 
کاه بیاان    است 2ی مشتر هاآبراهشوروی سابق در مورد بین فنالند و  1312ۀ نامموافقتمورد 

هایی در قلمرو خودش موجاب ورود  یتفعالکند یک دولت طرف این کنوانسیون که با انجام یم
شود و باید ی طرف کنوانسیون شود  مسئول شناخته میهادولتخسارت در قلمرو یکی دیگر از 

هاایی اسات کاه    یات فعالت فرامرزی شاامل  نویس مواد پیشگیری از خسارایشپلرامت بپردازد. 
شامل خسارات وارده بر افراد  اماوال   "خسارات"اند و در آن الملل منع نشدهینبیلۀ حقوق وسبه

به معنی ورود خساارت در قلمارو کشاور یاا کشاورهایی       "خسارات فرامرزی"و محیط زیست و 
منتور پیشگیری از مناسب بهکشورها باید تمامی اقدامات »نویس مواد یشپدیگر است. براساس 

خسارات فرامرزی را اتخاذ کنند. همچنین کشورها باید با حسن نیت با هم همکاری کنناد و در  
المللی در جهت پیشگیری از ورود خساارات فرامارزی   موارد ضروری از یک یا چند سازمان بین

یا اجرایی داخلای یاا    قواعد و مقررات این مواد باید از طریق تصویب قوای مقننه«. کمک بگیرند
 اجرایی شوند.   مؤثرهای نتارتی یسممکانبا اتخاذ دیگر اقدامات مثل تثبیت 

 

 مسئولیت بازیگران غیردولتی. 3. 1
معاهدات مرتبط با حفاظت از محیط زیست شامل مواد قانونی در مورد مسئولیت افراد هساتند.  

های هسته ها یا خسارات انرژییکشت های مختلفی به موضوع آلودگی دریایی ناشی ازیونکنوانس
که آلودگی ناشای از اکتشااف و اساتخراج نفات  حمال اجنااس        است یدر حال  این اندپرداخته

المللی پسماندهای خطرنا  هر کدام توسط یک معاهدۀ منفرد به نتم جایی بینخطرنا  و جابه
به تصویب رسیدند  1311ال ای در س. سه مورد از معاهدات مرتبط با مسئولیت هستهانددرآمده
در مورد تعهدات شخص ثالث در  1311. کنوانسیون اندبودهدیدگان دنبال حفاظت از آسیبکه به

در جهت ارائۀ قواعدی برای جبران خسارت کافی و  9ای )کنوانسیون پاریس(زمینۀ انرژی هسته

                                                           
1. Convention on International Liability for Damage caused by Space Objects. 
2. 1964 Agreement between Finland and the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) on Common 

Waterways. 

3. Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy 1960 (Paris Convention). 
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ود. کنوانسایون پااریس   ای با همه در پی توسعۀ انرژی هستهین اعادالنه به تصویب رسید که با 
ی ماورد  اگساترده ی دیگر در این زمینه نیز به گوناۀ  هانامهموافقتیید نشده و تأگسترده  طوربه

کنوانسیون پاریس مطرح نشده   براساسالمللی اند. تا به حال هیچ دعوای بینپذیرش واقع نشده
ای  یش از عملیات هسته. حتی باندهاین کنوانسیون مطرح شد براساس 1اما برخی دعاوی داخلی

یلۀ سیستم کلای کنوانسایون   وسبهمحیطی در اثر آلودگی نفتی در دریاست که خسارات زیست
تنتیم شده است که در سال  2در مورد مسئولیت مدنی در قبال آلودگی نفتی 1313المللی بین

ب شاد.  المللی برای خسارات آلودگی نفتی تصوییس یک صندوق بینتأسنیز کنوانسیون  1381
را در قبال آلودگی ناشی از نشات نفات در نتیجاۀ     9مسئولیت صاحب کشتی 1313کنوانسیون 

رخدادی در قلمرو یکی از کشورهای طرف کنوانسیون تثبیت کرد. دیگر موارد مرتبط با تعهدات 
در مورد مسئولیت مدنی در قباال آلاودگی نفتای     1381در دریا شامل موارد زیرند: کنوانسیون 

 1331المللی   کنوانسیون بین2استخراج یا اکتشاف منابع طبیعی معدنی زیر بستر دریاهاناشی از 
در مورد تعهدات و جبران خسارات در ارتبااط باا حمال ماواد خطرناا  و کشانده از راه دریاا        

در مورد مسئولیت مدنی ناشی از خسارات  2111المللی   و کنوانسیون بین1(HNS)کنوانسیون 
 . 1تینر سوختیآلودگی نفتی کان

 زیر تعریف کرده است: صورتبهکنوانسیون آلودگی نفتی  آلودگی را 
بارآمده در خارج از کشتی در اثر آلودگی ناشی از خاروج یاا تخلیاۀ نفات از     تلف یا زیان به»

از محل وقوع این خروج یا تخلیه  مشاروط بار آنکاه پرداخات لرامات در ازای       نترقطعکشتی  
النفع حاصل از آسایب مزباور  محادود باه هزیناۀ      ی عدماستثنابهزیست  آسیب وارده بر محیط

 «  ید انجام پذیرد.بابرای اصالح وضعیت انجام پذیرفته یا  عمال اقدامات معقولی شود که 
به دیگر ماواد   1331در سال  HNSمسئولیت در قبال آلودگی دریایی با تصویب کنوانسیون 

گونه ماواد از  یناعاوی مرتبط با خسارت ناشی از حمل کنوانسیون د 8خطرنا  بسط یافته است.

                                                           
1. E.g. Merliun v. British Nuclear Fuels, (1990) 3 All ER 711. 
2. International Convention on Civil Liability for Oil Pollution (1969). 

که اثبات کند خسارت جنگ یا پدیدۀ طبیعی بوده مسئولیتی نخواهد داشت. این صاحب کشتی درصورتی .9
یط در حالتی که خسارت ناشی از تر  فعل شخص ثالث با هدف آلوده ساختن باشد یا ناشی از لفلت یا شرا

 کند.عمل متخلفانۀ دولت یا مسئول رسمی باشد  صدق می

4. International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage Resulting from the Exploration 

for or Exploitation of Seabed Mineral Resources (1976). 

5. International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage 

of Hazardous and Noxious Substances by Sea (1996). 

6. International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage (2001). 

 : کنوانسیون مسئولیت مدنی در قبال خسارات وارده در .برای اطالعات بیشتر در مورد رژیم مسئولیت مشابه ر .8
 .1333آهن و مسیرهای مواصالتی داخلی طی حمل اجناس خطرنا  از راه جاده  راه

Convention on Civil Liability for Damage Caused during Carriage of Dangerous Goods by Road, Rail 

and Inland Navigation Vessels (1989). 
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کاه ماواد بار روی کشاتی قارار       است یزماندهد )مسئولیت در یمراه دریا را تحت پوشش قرار 
بااه  واردهخسااارت را دربرگیرناادۀ خسااارات  HNSکنوانساایون  1مااادۀ  1گرفتااه باشااند(. بنااد 

یلۀ آلودگی ناشی از مواد خطرنا  وسبههای شخصی یا از دست دادن یا خسارت به اموال آسیب
المللی جهت جباران خساارات آلاودگی    داند. شایان ذکر است که یک صندوق بینیمو کشنده 
یس شاد.  تأسا هاای نفتای   یآلاودگ ( در راستای تضمین پرداخت لرامات ناشای از  1332نفتی )

ت آلودگی باه  المللی به شکل ذیل است: الف( پرداخت لرامت در ازای خساراهداف صندوق بین
اجرا کافی نیست؛ ب( به 1332توسط کنوانسیون مسئولیت  شدهارائهمیزانی که پوشش حمایتی 

درآوردن مقاصد مذکور در این کنوانسیون. صندوق فقط در صورتی و تا حدی به ایان اشاخاص   
متحمل خسارت آلودگی لرامت پرداخت خواهد کرد که این اشخاص در صورت متعاهاد باودن   

های مذکور قادر به دریافت لرامت کامل و کافی نباشند. در یونکنوانسور به هر یک از دولت مزب
ها یل مخالفت دولتدلبهآخر باید توجه کرد که برخی معاهدات اصلی در زمینۀ مسئولیت مدنی 

 . اندشدهن االجراالزمهنوز  هانامهموافقتدر این  شدهاعمالهای یتمحدودبا 
 

 گیرییجهنت
 مشاکالت  و مسائل همچنین و فسیلی هاییانرژ مرلوبیت حال ینع در و ه به محدودیتبا توج

. اسات  الزامای  اماری  فسایلی  مناابع  یجاا باه  انارژی  جدیاد  مناابع  از اساتفاده  محیطای یستز
 آن در کاه  باشاد  بنیاادی  و ساختاری تغییرات به متکی باید آینده در انرژی های جدیدیستمس

 مانناد  خنثای  کاربن  و گرماایی ینزما  و بادی و خورشیدی نند انرژیما کربن بدون انرژی منابع
 به توجه با تجدیدپذیر هاییانرژ تردیدبی. گیرندیم تری قراریجد استفادۀ مورد بیومس انرژی
 ایجااد  عادم  یال دلباه  و نیاز  طارف  یک از یاهسته انرژی یورافن مقابل در شانیورافن یسادگ

در  انارژی  جدیاد  هاای یساتم س در مهمای  نقاش  دیگر  طرف از اتمی یهازباله مانند مشکالتی
بااالتر    ۀشاد تمام قیمت و اولیه هزینۀ یژهوبه متعددی دالیل به حال هر در .کنندیم ایفا جهان
 مربوطاه  نباود   هاای فنااوری  ییکاارا  بهباود  و سااختن  باومی  بارای  کاافی  گذارییهسرما عدم
 بسایار  را ناو  هاییانرژ توسعۀ و نفوذ محلی  و یامنطقه جهانی  در سطح حمایتی هاییاستس

  .است ساخته محدود
 ضارورت  مناابعی   چناین  از یباردار بهاره  در اساسای  اندیشاۀ  رساد یما  نتربه وصف با این

 ایان  از یبرداربهره برای مجالی یا کردنمه و جایگزین منابع برخی از استفاده یشی برایاندچاره
(. از طرفی باید برای پیشگیری از پدیدۀ 123:1933بازی است )شه آینده یهانسلتوسط  منابع

هاای جدیاد بارای مقابلاه باا      گرم شدن کرۀ زمین راهکارهایی را طراحی کرد. از جمله فنااوری 
آوری ای که به تعادل اکولوژیکی بینجامد  جماع یوهشپدیدۀ گرم شدن کرۀ زمین  یا مهار آن به 
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المللای  . در این نوشتار ساعی شاد مسائولیت باین    اکسید کربن زیر بستر دریاستو انباشت دی
شده در حوزۀ حقاوق  یرفتهپذسری از اصول المللی و یکهای بینیونکنوانسها با توجه به دولت

اکسید کربن بررسای شاود.   الملل محیط زیست در زمینۀ استفاده از فناوری انباشت گاز دیینب
 متعاقباا  ای و ایش للتات گازهاای گلخاناه   جلاوگیری از افاز   منتاور باه یری این فناوری کارگبه

بارداری از فنااوری   . در آخر پیشنهادی که در زمینۀ بهرهاستپیشگیری از گرم شدن کرۀ زمین 
CCS  رساد  الگاوبرداری از ماوارد مارتبط باا ذخیارۀ       یما و قانونمند ساختن آن به نتر منطقی
ولیت مادیریت ایان   کاه یاک یاا چنادین دولات مسائ       استای مدت پسماندهای هستهیطوالن

یی که این نوع مواد را تولیاد کارده و   هاشرکتگیرند که در این شرایط یمپسماندها را بر عهده 
پردازناد و  یما ای را نیز باه دولات   ینههزکنند  در قبال آن یمای سود در استفاده از مواد هسته
 گیرند.یممسئولیت آن را بر عهده 
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