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مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال خسارات ناشی از استفاده
از منابع انرژی جایگزین (مطالعۀ موردی :فناوری جمعآوری و
انباشت دیاکسید کربن زیر بستر دریا)
آرامش شهبازی ،1بهنام رضایی

نسب*2

چکیده
با گذشت زمان و پیشرفت علم مصرف انرژی و بهرهبرداری از منابع طبیعی بهشدت افزایش یافته
است .اما مصرف انرژی موجب تخریب محیط زیست میشود .از طرفی با توجه به افزایش استفاده
از انرژی های فسیلی و احتراق این نوع سوختهاا للتات گازهاای گلخاناهای در جاو باهطاور
چشمگیری افزایش یافته است .براساس گزارشهای سازمانهای باین المللای افازایش گازهاای
گلخانهای در جو موجب افزایش درجۀ حرارت کرۀ زمین شده است .از جمله فناوریهای جدیاد
برای مقابله با پدیدۀ گرم شدن کرۀ زماین جماعآوری و انباشات دیاکساید کاربن زیار بساتر
دریاست .با وجود این ممکن است در اثر اعمال نادرست این فناوریها شاهد بروز خسارات و در
نهایت فجایع زیستمحیطی باشیم .ازاینرو بهمنتور طرح مسئولیت بینالمللی دولتها و حتای
بازیگران لیردولتی نیازمند یک سری قواعد و مقررات در زمینۀ مسئولیت در قبال این خساارات
خواهیم بود .در این نوشتار برآنیم که با بحث در مورد انرژیهای جایگزین باه بررسای فنااوری
جمعآوری و انباشت دیاکسید کربن بپردازیم؛ آسیبهای احتمالی به محیط زیست را با استناد
به اصول و مفاهیم مرتبط تحلیل کنیم و در نهایت به مسئلۀ مسئولیت بینالمللای دولاتهاا در
قبال خسارات وارده در پی استفاده از این فناوری بپردازیم.
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مقدمه
حق برخورداری از محایط زیسات ساالم از جملاه حقاوق بنیاادین بشار اسات (زیان الادین و
شاهمرادی  .)213:1932متأسفانه شمار رخدادهای زیست محیطی به خسارات جدی زیاد منجر
میشود .برخی از شناختهشدهترین موارد عبارتاند از :فاجعۀ نشات گااز بوپاال  13321کاه باه
مرگ آنی  1111نفر و آسیب بایش از دویسات هازار تان انجامیاد؛ فاجعاۀ نیروگااه هساتهای
چرنوبیل  13312که به آلودگی محیط زیسات در اثار پخاش ماواد رادیواکتیاو و خساارات باه
جمعیت کشورهای اروپا و آسیا منجر شد .با اینکه اینگونه رخدادها توجه جهانیاان را باه خاود
جلب کرده خسارات زیستمحیطی بهطور مکرر در سطح منطقهای و جهانی در حاال ر دادن
هستند اما هرگز اطالعرسانی نشده اناد .آلاودگی سارزمینی در نتاایا فجاایع صانعتی کنتارل
نادرست دفع آب های آلوده و از دست رفتن تنوع زیستی مثالهایی از این مواردند .بحثی که در
این پژوهش نیز در پی پاسخگویی به آنیم در خصوص خسارات وارده در حین انتقال گااز CO2
و همچنین بعد از ذخیرۀ این گاز است که مسئلۀ مرتبط با تعهدات بینالمللی دولتهاا در ایان
مورد و کلیۀ موارد خسارات زیستمحیطی پیش میآید .این وضعیتها و موارد مشابه دیگر ایان
سؤال را به ذهن متبادر می کند که چه کسی در قبال خسارات واردشده به محیط زیسات بایاد
مسئول قلمداد شود .شایان ذکر است که این سؤاالت ذیل مفهاوم تعهادات در قباال خساارات
زیست محیطی قرار گرفته است .در این گفتار ضمن بررسی فنااوری جماعآوری و انباشات گااز
 CO2به مفهوم مسئولیت بینالمللی دولتها در حقوق بینالملل محایط زیسات و نیاز تحلیال
تعهدات بینالمللی در رابطه با بهرهبارداری از فنااوری جماعآوری و انباشات دیاکساید کاربن
خواهیم پرداخت.

انرژیهای تجدیدپذیر
با پیشرفت تمدن بشری گیاهان بهویژه درختان و پس از آن زلالسنگ نفت و گاز وارد حیطاۀ
مبادالت انرژی شد اما بنا به دالیلی همچون محدودیت منابع فسیلی نیاز روزافزون به انارژی و
آلودگی های زیست محیطی ناشی از ساوزاندن و متصااعد شادن گازهاای سامی حاصال از آن
کارشناسان بر آن شدند که باا اساتفاده از انارژی هاای پاا مانناد انارژی خورشایدی باادی
زمینگرمایی هیدروژنی و ...بهجای انرژیهای محدود فسیلی از خطرها و چالشهای ایجادشده
ممانعت بهعمل آورند .در این شرایط نقش انرژیهای تجدیدپذیر 9بهدلیل محادودیت ایان ناوع
1. Bhopal gas leak disaster 1984
2. Chernobyl nuclear power plant accident 1986

 .9تمامی انواع منابع انرژی نو نیز در حقیقت تجدیدپذیرند .اما تمامی منابع انرژی تجدید پذیر منابع انرژی نو بهشمار
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سوختها و خطرهای زیستمحیطی که گرم شدن کرۀ زمین نیاز یکای از آنهاسات پررناگتار
میشود .یکی از انواع گازهای گلخانهای گاز دیاکسید کربن است که در نقش سپر حرارتی برای
زمین عمل میکند و مانع از سرد شدن زمین میشود .در اصل سالهاست از منافع لنیساازی
این گاز در گلخانهها برای افزایش رشد و تکثیر گونههای مختلف گیاهی استفاده میشود.
یکی از مسائلی که مربوط به کل مردم جهان است و وابستگی بشریت را باه خاوبی متجلای
یر از
باه للیار
می سازد مسئلۀ حفظ تعادل اتمسافر کارۀ زماین اسات (امیرارجمناد  .)931:1982به
کنوانسیون چارچوب ملل متحد در خصوص تغییرات آبوهوایی 1پروتکل کیوتاو موافقاتناماۀ
کپنهاگ و بهویژه توافقات حاصل در اجالس کانکون 2که هشداری جدی در خصوص مخاطرات
تولید بیش از اندازۀ گازهای گلخانه ای در اتمسفر است هیأت بین المللی تغییرات آبوهوایی 9و
شورای مشورتی آلمان برای تغییرات آبوهوایی 2بارها ضمن تأکید بر لزوم تثبیت و تالش برای
عدم افزایش دمای کرۀ زمین آن را تنها راهحل مقابله با اسیدی شدن اقیانوسها و از بین رفتن
گونههای جانوری و گیاهی قلمداد کردهاند (شهبازی .)38:1932
محور اصلی مباحث مرتبط با مقابله با گرم شدن کرۀ زماین تاأملی در مطالاب مارتبط باا
کاربرد انرژیهای جایگزین و پا در قلمرو حقوق بینالملل محیط زیست است .انرژی پاا یاا
انرژی تجدیدپذیر انواعی از انرژی است که برخالف انرژیهاای تجدیدناپاذیر قابلیات بازگشات
مجدد به طبیعت را دارند و بهویژه با توجاه باه اینکاه مناابع انارژی تجدیدناپاذیر رو باه اتماام
هستند این منابع در سالهای اخیر بهشدت مورد توجه قرار گرفتهاناد .در ساال  2111حادود
 13درصد از انرژی مصرفی جهان از راه انرژیهای تجدیدپذیر بهدست آمد .باا ایان حاال بایاد
توجه داشت که هر دو راهکار با محدودیتهایی جدی روبهروست .از یک سو بهواساطۀ رشاد و
گسترش صنعت و گردش رو به رشد کارخانههاا میازان افازایش گااز دیاکساید کاربن اماری
طبیعی است و ایجاد محدودیتهایی در این زمیناه نیازمناد اساتفاده از فنااوریهاای مادرن و
هزینهبر بهخصوص برای دولتهای کمتار توساعهیافتاه اسات و از طارف دیگار دسترسای باه
انرژیهای تجدیدپذیر نیز بهراحتی میسر نیست که دسترسی به این فناوریها نیاز باهخصاوص
برای دولتهای در حال توسعه با دشواریهای خاص خود همراه اسات 1.در ایان میاان فنااوری
نمیروند .منابع انرژی نو اصوال به آن دسته از منابع مدرن انرژی تجدید پذیر اطالق می شود که توسعه و استفاده
از آنها در سالیان اخیر تحقق یافته است .برای مطالعۀ بیشتر در این زمینه ر : .موسوی و پیری دمق .1932
1. http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php (last visited 5/4/2015).
 .2رvisited 3/4/2015) http://unfccc.int/key_steps/cancun_agreements/items/6132.php(Last : .
)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).
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جمااعآوری و انباشاات دیاکسااید کااربن  1CCSهمااراه بااا فناااوری ترساایب کااربن 2از جملااه
پیشرفتهای فراوانی است که بهمنتور پر کاردن خا موجاود در زمیناۀ توساعۀ ساازوکارهای
تکنولوژیکی پیشرفته برای بهرهبرداری بهینه از سوخت فسیلی و جاایگزینی کامال انارژیهاای
پا میتواند بهعنوان راهکاری میانه ایفای نقش کند و زمینۀ کنترل حداقلی بر میازان انتشاار
دیاکسید کربن در اتمسفر را فراهم سازد.

فناوری جمعآوری و انباشت دیاکسیدکربن
دلیاال اصاالی اسااتفاده از فناااوری  CCSمجاااب ساااختن جهانیااان در اسااتفادۀ محاادود از گاااز
دیاکسید کربن یا استفادۀ کمتر از آن است (  .(Shahbazi,Nasab Rezaei,2016:5فعالیتهای
انسانی در دو قرن گذشته بهطور جدی موجب تغییراتی اساسی در چرخۀ جهانی کربن بهویژه در
جو شده است .به این ترتیب هرچند سطح دیاکسید کربن بهطور طبیعی در طاول چناد هازار
سال گذشته تغییر کرده اما فعالیتهای رو به فزونی بشر معاصار و تولیاد دیاکساید کاربن در
اتمسفر بسیار بیش از این نوسانات طبیعی بوده است.
بهمنتور اجرای عملی فناوری  CCSنیاز است که باهعناوان یاک فرایناد صانعتی قواعاد و
مقررات لحاظ شده در هر یک از مراحل اجرای آن تنتیم و عملی شود 9.این سیاست مختصار و
منسجم دربرگیرندۀ مقررات مارتبط باا انباشات گااز نیسات اماا شاایان ذکار اسات باا اینکاه
پتانسیلهای طوالنیمدت فنااوری  CCSدر انباشات آن در نیروگااههاای انارژی الکتریکای باا
سوخت فسیلی است پتانسیلهای کوتاهمدت عمده در این فناوری در دیگر فرایندهای صانعتی
نهفته است مثل گاز طبیعی یا تولید هیدروژن .مقررات انتقال و انباشت باید بهمنتور مادیریت
گاز  CO2از مصارف الکتریکی و دیگر صنعتها طراحی شود .چارچوب کلی قواعد و مقررات این
فناوری باید در نیازهای رقابتی و منافع محلای ملای و باینالمللای تولیدکننادگان گااز CO2
اپراتورهای لولهگذاری مؤسسات مالی حامی پروژه آژانسهاای دولتای و باینالمللای ایمنای و
محیط زیست و همچنین آژانسهای داخلی و بینالمللی مادیریت رژیامهاای مختلاف اقلیمای
)6. Carbon Capture & Storage (CCS

 .8ترسیب کربن ) (Carbon Sequestrationیعنی رسوب دادن و تخلیه کربن موجود در اتمسفر شیوۀ قابل توجهی
بهنتر می رسد .به جذب دیاکسید کربن اضافی جو توسط اندامهای هوایی و زیرزمینی گیاهان جلبکها و
لیره بهمنتور کاهش آثار سوء پدیدۀ گرمایش زمین ترسیب کربن گفته میشود .بدینترتیب با کاهش
میزان گاز گلخانهای دیاکسید کربن در اتمسفر میتوان به کاهش تغییرات اقلیمی کمک کرد .برای مطالعۀ
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).
 .9مراحل اجرای فناوری  :CCSجمعآوری انتقال انتخاب سایت عملیات اختتام عملیات و نتارت طوالنیمدت.
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تعادل برقرار کند .عوامل مؤثر بر پروژههای  CCSشامل هزینۀ فرایند نسبت به گزینههای دیگر
ابزارهای انتقال به سایت ذخیرۀ گاز نگرانیهاای زیساتمحیطای و قابلیات پاذیرش آن اسات.
عوامل مختلفی را باید در مقایسۀ این فناوری با گزیناه هاای دیگار لحااظ کارد .پاساخ باه ایان
پرسشها به عوامل زیادی مثل پتانسیلهای هر کدام از گزینههای دیگر در کااهش انتشاار گااز
 CO2منابع داخلی موجود قابلیت اجرای طرح تعهدات ملی جهت کاهش انتشاار گااز امکاان
سرمایهگذاری پذیرش عام تغییرات محتمل در زیرساختها آثار جانبی زیستمحیطی و لیاره
وابسته است .گاز دیاکسید کربن را میتوان در هر دو مرحلۀ قبل و بعد از احتراق سوختهاای
فسیلی جذب و جمع آوری کرد .فرایند انباشت دیاکسید کربن معموال متشاکل از ساه مرحلاۀ
جمعآوری انتقال و انباشت است (.)Rogenkamp,Haan-Kamminga,2011:7
پس از جمع آوری این گاز تصفیه شده و پس از متراکم ساختن آن به حالات ماایع تبادیل
میشود که در این حالت میتوان آن را به الیههای عمیق در زیر زمین تزریق کارد .دیاکساید
کربن انباشتهشده باید باه مادت دههاا هازار ساال در الیاههاای عمیاق زیارزمین بااقی بماناد
( .)Roggenkamp, Haan-Kamminga, 2011: 8تزریااق گاااز دیاکسااید کااربن در فراینااد
جمع آوری و انباشت این گاز در معیار گسترده نیز در شرایطی مشاابه باا حالات ماذکور انجاام
میپذیرد ( .)Bugge,2011:129روشهای فنی انباشت گاز  CO2از طریق یکی از صور زیر انجاام
میپذیرد؛ انباشت در الیههای زمینی (در ساختارهای زمینشناسی مثل میدانهاای انباشات در
اقیانوس و تثبیت صنعتی گاز  CO2بهصورت کربنات آلی ( .)Mets et al., 2011:129همچنین از
نتر فنی میتوان  CO2ذخیرهشده را در صنایع تولیدکننده مثل کودهای شیمیایی بهکار برد .باا
این حال باید توجه داشت که آثار کاهش انتشار گااز در ایان ماوارد خیلای جزئای اسات زیارا
بسیاری از این تولیدات بهسرعت محتوای گاز  CO2خود را به جاو منتشار مایکنناد .بناابراین
میتوانیم سه مکانیسم زیر را برای ذخیرۀ گاز  CO2برشمریم :جذب فیزیکی بهوسیلۀ بیحرکات
ساختن گاز در یک فاز گازی یا انفجااری در سااختارهای زماینشاناخت؛ جاذب شایمیایی در
ساختارهای مایعات (آب/هیدروکربن) بهوسیلۀ انحالل یا جذب یونی؛ جاذب هیادرودینامیکی از
طریق حرکت رو به باالی گاز با سرعت خیلی کم در الیههای میانی.
فناااوری موردنیاااز باارای جااذب و جمااعآوری گاااز  CO2در مرحلااۀ پاایش از احتااراق در
کارخانههای تولید کودهای شیمیایی و تولید هیدروژن بهطور گسترده بهکار مایرود .باا اینکاه
مراحل اولیۀ تبدیل سوخت در شرایط قبل از احتراق پرهزینه است للتت بااالی گااز  CO2در
جریان گاز و فشار بیشتر عمل تفکیک را تسهیل میکند ( )Mets et al., 2011:5با این حاال
بهویژه در جایی که قرار است از ذخیرۀ  CO2بهمنتور افزایش ضاریب برداشات نفات اساتفاده
شود شیوۀ انتقال از طریق خطوط لوله ارجحیت پیدا میکند.
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 .1هدف از انباشت طوالنیمدت گاز دیاکسید کربن
سوخت کربن از منابع عمدۀ انرژی در دوران رشد و توسعۀ کشورهای صنعتی باوده اسات .انتشاار
گاز دیاکسید کربن در فرایند صنعتی شدن در ابتدا موجب افزایش تولید این گاز در اتمسفر شاده
و این موضوع خود سبب گرم شدن کرۀ زمین و تغییرات اقلیمی شده است .حال شادن گااز CO2
رو به افزایش در سطح فوقانی آبهای اقیانوس موجب فزونی حالت اسیدی این آبها نیز میشود.
در این زمینه نگرانیهای باین المللای در ماورد تغییارات اقلیمای باه تصاویب کنوانسایون
چارچوب ملل متحد دربارۀ تغییرات اقلیمی منجر شد 1.هدف این کنوانسایون «تثبیات للتات
گازهای گلخانهای در سطحی است که از ورود مواد آسیبزا و مضر به اتمسفر پیشگیری کند2».
 .2چارچوب تعهدات قانونی دولتها در بهرهبرداری از فناوری CCS
در این بخش تعهدات در دو نوع متمایز بررسی میشود؛ اولین دساته تعهاد در قباال خساارات
واردۀ ناشی از عملیات ذخیرۀ گاز  CO2به کشورهای ثالثی است که هیچ رابطۀ قراردادی ندارند.
در رویۀ تجاری رابطۀ قراردادی بسیاری از جنبههای تعهدات کشاور ثالاث را تعریاف و تثبیات
میکند و در این زمینه تجارب بسیاری در صنعت نفت و گاز وجود دارد .در اینجا بر آن دسته از
اصول تعهدات متمرکز خواهیم شد که هیچ گونه رابطۀ قراردادی در آن وجود ندارد .دساتۀ دوم
تعهدات شامل اختیارات یک مسئول رسمی در الزام متصدی به جباران خساارات در شارایطی
مثل نشت گاز است .در بیشتر حوزههای حقوق محیط زیست اختیارات قانونی مشابهی بهمنتور
رویارویی با چالشهای آلودگی زیستمحیطی به مسئوالن دولتی اعطا شاده اسات .قانونگاذاری
در شرایط مربوط به بهرهبرداری از فناوری  CCSاز این قاعده مستثنا نیست .شایان ذکار اسات
که تعهدات مرتبط با فناوری مذکور را تعهدات اجرایی مینامیم زیارا هادف اولیاه مجاازات یاا
تحریم متصدی اعمال نیست بلکه ایمن ساختن و تضمین نتایا عملی است.
خطرهای واقعی دیگر در این زمینه که جای بحث دانشمندان و متخصصان محیط زیست
است در مورد احتمال جریان یافتن آب شور از الیههای عمیق زماین در اثار تزریاق گااز CO2
است که این نوع آبها میتوانند منابع آب قابل شرب و آبهای کشاورزی را آلوده سازند .خطار
احتمالی دیگر که آن را امواج ضربانی یا پالس مینامند شرایطی است که تزریق ساریع گااز باه
ساختارهای نمکی الیههای زمین موجب افزایش فشار در بخشهای ماورای تزریق گاز شود و بر
دیگر بخشهای عملیاتی تأثیر گذارد .این نوع فشار افزایشیافته در همۀ شرایط ضرورتا به باروز
1. United Nations Framework Convention on Climate Change, May 9, 1992, entered into force 21 March
1994.

 .2مادۀ  1کنوانسیون تغییرات اقلیمی ملل متحد.
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خطر منجر نمیشود و میتواند موجب بهبود استخراج نفت یا گاز نیز شود .با توجاه باه مساائل
مذکور بهتر اسات تاا باین دو حالات تفکیاک قائال شاویم :ماورد اول حرکات مساتقیم CO2
تزریقشده و وارد ساختن خسارت به منافع دیگران است و دوم نفوذ فشار حاصل از تزریاق گااز
 CO2که این فشار موجب می شود مواد دیگر منافع دیگران را تخریب کند یا به مخاطره انادازد.
این تفکیک میتواند در حدود بهکارگیری اصول مسئولیت مدنی اثرگذار باشد .تحقیقات علمای
اخیر حاکی از آن است که خطرهای نشت گاز طی مرحلۀ تزریق افزایش مییاباد و ساپس ایان
خطر با افزایش فشار در مرحلۀ ذخیرهسازی بهطور چشمگیری کاهش مییابد که البته هنوز در
این مرحله خطرهای نشت وجود دارد و به صافر نرسایده اسات .در کال توساعۀ فنااوری CCS
موجب مطرح شدن مسائلی در زمینۀ قواعد و مقررات تنتیمی شده است .مهمتارین مساائل از
این قرار است :توسعۀ مقرراتی برای انتقال گاز  CO2تأسیس و تثبیت صالحیتهای بینالمللی
ملی منطقهای و محلی تأس یس و تثبیت مالکیت منابع موجود در محل ذخیرۀ گاز و ابزارهاای
قانونی برای بهدست آوردن حقوقی برای توسعه و استفاده از این منابع (مثال حاق دسترسای)
توسعۀ اصول راهنمای مشخص برای انتخاب محل انجام عملیات مجاوزدهی نتاارت و تأییاد
مشخص ساختن تعهدات طوالنیمدت و مسئولیت مالی برای عملیات ذخیرۀ گاز 1.CO
2
بند  1مادۀ  291کنوانسیون حقوق دریاها اعالم میدارد« :دولتها مسئول اجارای تعهادات
بینالمللی خود در ارتباط با حفاظت و صیانت از محیط زیست دریاییاناد» .ایان مسائولیت باه
مسئلۀ نشت گاز  CO2ذخیرهشده در طوالنیمدت بسط مییابد و این باهدلیال خطار جادیای
است که متوجه دولتهای دیگر و محیط زیست دریاایی اسات .دولات متخلاف در قباال عادم
موفقیت در انجام مسئولیت خود و همچنین خسارات وارده به دولت دیگر تعهد خواهاد داشات.
ا ین قاعدۀ عامی در مورد تعهد دولت است و دیگر موارد خاص مرتبط با آلودگی محایط زیسات
دریایی باید با توجه به حقوق بینالملل بررسی شوند.
بند  9مادۀ  291کنوانسیون حقوق دریاها بیان میکند ...« :اعمال حقوق بینالملال فعلای و
توسعه و پیشرفت آن در ارتباط با مسئولیت ها و تعهدات ارزیاابی لراماات خساارات وارده .» ...
این قاعده دولتها را ملزم به اعمال تالشهایی در جهت حفاظت از محیط زیست میکند و آنها
را متعهد به همکاری با سازمانهای بینالمللی مناساب و تاالش در جهات قانونگاذاری در ایان
 .1از سال  2112آژانس بینالمللی انرژی  IEAتالشهای بین المللی در جهت ارائه و تبادل اطالعات در زمینۀ
جنبههای قانونی فناوری  CCSرا مدیریت کرده است .این آژانس کارگاه هایی را در مورد رهبری عملیات
 CCSدر سالهای  2111 2112و  2118برگزار و اصول راهنمایی با عنوان جنبههای قانونی ذخیرۀ  CO2را
در سال  2111منتشر کرد .در ماه می  2113این آژانس شبکهای از تنتیمکنندگان قواعد بینالمللی مرتبط
با فناوری  CCSرا راه اندازی کرد که در این شبکه افراد متخصص ساالنه از سرتاسر دنیا گرد هم میآیند و در
مورد چالشها و مشکالت موجود در بهرهبرداری از این فناوری بحث و دیدگاههای خود را ارائه میکنند.
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زمینه میداند .به بیانی دیگر باید موافقتنامههایی در زمینۀ حفاظت از مناطق دریاایی توساط
خود دولتها منعقد شود .با وجود این هیچگونه پیشرفتی در این زمینه مشاهده نشده و مسائلۀ
تعهد دولتها در قبال آلودگی دریا باهوسایلۀ ماواد زائاد در کنوانسایون حقاوق دریاهاا هناوز
حلنشده باقی مانده است.
تا بدین جا هیچ دولتی در عمل با توجه به ورود خسارات به محیط زیست دریاایی خاود باه
بند  1مادۀ  291کنوانسیون حقوق دریاها استناد نکرده و دعوایی علیه دولت دیگر در محااکم و
دادگاهها مطرح نکرده است .همچنین در مورد ارزیابی مسئولیت و تعهد دولت در زمیناۀ بناد 1
مادۀ  291کنوانسیون حقوق دریاها با کمبود رویۀ قضاایی ماواجهیم ایان در حاالی اسات کاه
مسائل مرتبط با آلودگی محیط زیست دریای دولت دیگار و تعهادات مارتبط براسااس حقاوق
داخلی یا طرح مسئولیت مدنی بررسی شده است ( .)Patricia et al., 2009:431با وجاود اینکاه
داوری تریل اسملتر در این موضوع که «منطقۀ انحصاری اقتصاادی بخشای از حاکمیات دولات
ساحلی یا مجاور نیست» از بند  2مادۀ  132کنوانسیون حقوق دریاها متماایز اسات اساتداللی
که آن را به آلودگی و آسیب فراسرزمینی مرتبط میکند مشابه و در زمینۀ بحث ماسات .بارای
مثال اجازۀ ورود خسارات به قلمرو ماورای ملی مجاز نیست و عدم موفقیت در اعمال این قاعاده
موجب تعهدات دولت میشود .مادۀ  131از کنوانسیون حقوق دریاها بیان میکند که دولاتهاا
ملزم اند تا از انتقال آسیب و خسارات وارده در اثر آلودگی از منطقهای به منطقۀ دیگر جلوگیری
کنند .این اصل پیشگیری از انتقال آلودگی موردی مشابه مسئۀ داوری تریال اساملتر اسات .باا
اینکه کنوانسیون حقوق دریاها تعهداتی را ذکر کرده است اما اینکه دولاتهاا در صاورت عادم
موفقیت در اتخاذ اقدامات خود تاا چاه حاد و چگوناه مسائول باشاند مشاخص نیسات .ایان
کنوانسیون اصطالح آسیب را که در تعیین تعهدات دولتها ضروری است تعریاف نکارده اسات.
اما در این مورد می توان از تعریف اصطالح آلودگی در بند  1مادۀ  2کنوانسیون کمک گرفت که
آلودگی بدینشکل تعریف شده است که «آثار آسیبرسان به منابع زنده و حیات دریایی و ماانع
در برابر فعالیتهای دریایی مثل ماهیگیری است» 1.در ارزیابی آسیبها و خساارات ایان معیاار
مفید است اما هنگام ارزیابی تعهدات کفایت نمیکند .عاالوهبار آن کنوانسایون حقاوق دریاهاا
مکانیسمی را برای جبران خسارت پیش بینی نکرده است .در قضیۀ کانال کورفو 2دادگاه از تعهد
دولتها در عدم استفاده از سرزمین خود برای ارتکاب اعمالی مخالف با حقوق دول دیگر ساخن
گفته است.
اصلی که در آرای دیوان نیز بدان اشاره شده اصلی است که باید در بهرهبارداری از فنااوری
 CCSمورد توجه قرار داد؛ اصل اساتفادۀ لیار زیانباار از سارزمین .ایان اصال از اصاول حقاوق
 .1مادۀ  )1(2کنوانسیون حقوق دریاها.
)2. Corfu Channel Case (United Kingdom v Albania), 1949 I.C.J. 4 (April 9
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بین الملل محیط زیست است که در اعالمیۀ استکهلم  1382پیشبینی شد .این اصل بر حقاوق
حاکمۀ دولتها در بهرهبرداری از منابعشان مطابق سیاساتهاای زیساتمحیطای خاود تأکیاد
میکند (قوامآبادی  .)18:1931دیوان بین المللی دادگستری همچنین مبنایی را بیان داشته کاه
براساس آن تعهدی را مثل تعهد مراقبت مقتضی به دولت نسبت داده است .در شرایط نشت گاز
 CO2اصل مراقبت مقتضی را میتوان مدنتر قرار داد و با توجه به این نکته کاه شارایط نشاتی
شاید سالها پس از ذخیرۀ گاز ر دهد و در این حالت انتساب مسئولیت به دولتی که با وجاود
علم قبلی در جهت اخذ اقدامات و کنترل مناسب ناموفق بوده آسانتر میشود.

 .3تأملی در اسناد حقوق بینالمللی در زمینۀ فناوری CCS
انباشت گاز  CO2فناوری نسبتا جدیدی است و تا چندی پیش عملی نشده باود .ایان در حاالی
است که برخی کنوانسیونهای بین المللی دریاهاا سای ساال از عمرشاان مایگاذرد .در زماان
تصویب کنوانسیون های بینالمللی دریاها موضوع تفکیک و جداسازی کربن بررسی نشاده باود.
علی رلم فقدان قواعد خاصی در زمینۀ تعهد طوالنیمادت معاهادات موجاود در زمیناۀ قواعاد
بینالمللی دریاها را می توان در جهت جبران خسارات بهکار بست.با اینکه سه کنوانسیون و یک
پروتکل مرتبط در این زمینه (کنوانسیون ملل متحد دربارۀ حقوق دریاهاا کنوانسایون لنادن و
پروتکل لندن و کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریاایی منطقاۀ آتالنتیاک شامال شارق)
اشارهای به انباشت گاز  CO2نکردهاند این قواعد در زمینۀ قاعادهمناد سااختن فرایناد انباشات
طوالنیمدت در دریا هستند.

مبانی مسئولیت بینالمللی دولتها در حقوق بینالملل محیط زیست
وقایع و حوادث اخیر بهشدت باه جهاان بشاریت هشادار مایدهاد کاه حفاظ محایط زیسات
مسئولیتی بین المللی است .با توجه به اینکه قانونگذاریها و اسناد باینالمللای زیساتمحیطای
اصول و قواعدی را جهت حفاظت از محیط زیست بیان کرده اند بحث تعهدات مکمال ضاروری
جهت تضمین مسئولیت نهادها و دولتها در قبال خسارات وارده به محیط زیست اسات .اینکاه
در چه شرایطی فاعل یک عمل زیانآور باید خسارات ناشی از فعل یا تر فعل را جباران کناد
مسئلهای است که به مبنای مسئولیت در نتام حقوقی ذیربط بازمیگاردد (زماانی .)91:1931
رژیمهای تعهدات برای خسارات زیستمحیطی اهداف مختلفی در پیش دارند:
 بااهعنااوان ابزارهااای اقتصااادی کااه مشااوق هماااهنگی و مطابقاات اعمااال بااا تعهاادات
زیستمحیطی و اجتناب از وارد ساختن خسارات هستند؛
 ابزاری در جهت مجازات اعمال متخلفانهاند؛
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 مانع از اعمال زیانآور زیستمحیطی میشوند و از خسارات زیساتمحیطای پیشاگیری
میکنند.

 .1مسئولیت و تعهدات دولت در قبال خسارت به محیط زیست
امروزه التزام به جبران خسارات زیستمحیطی براساس قواعد عام مسئولیت بینالمللی بهعناوان
اصل مبنایی در جهت حمایت و حفاظات از محایط زیسات شناساایی شاده اسات (موساوی و
قیاسیان  .)928:1931خسارات زیستمحیطی میتواند بر قلمرو دولتی که فعالیتهای آسایبزا
انجام می دهد بر قلمرو یک یا چند دولت دیگر یا میراث مشتر اثرگذار باشد .مسئولیت دولت
را میتوان به دو گروه یا شکل مسئولیت تقسیم کرد:
 مسئولیت دولت در قبال اعمال متخلفانۀ بین المللی که نقض تعهدات بینالمللای اسات
که میتواند برخاسته از نقض معیارهای مراقبت مقتضای باشاد و مسائولیت محاض کاه
حتی در زمانیکه دولت معیارهای مراقبت مقتضی را نقض نکارده اماا تعهادی را نقاض
کرده که به خسارت منجر شده است مطرح میشود؛
 مفهوم محدودتر و جدیدی از تعهد دولت در قبال پیامدهای منفی فعالیاتهاای قاانونی
یعنی در قبال خسارات ناشی از آن دسته از فعالیتهایی که در حقوق باینالملال مناع
نشده اند .این دسته از فعالیتها که در حقوق بینالملل منع نشدهاند اما موجاب مطارح
شدن تعهدات بینالمللی میشوند همیشه بهعنوان فعالیتهاای خطرناا دساتهبنادی
خواهند شد .کمیسیون حقوق بینالملل اصطالح فعالیت خطرنا را باهمنزلاۀ فعاالیتی
تعریف کرده که «دربرگیرندۀ خطر ایجاد آسیب از طریق پیامدهای فیزیکی آن اسات».
این نوع فعالیتها همانند نیروگاههای هسته ای و شیمیایی در دنیای امروز رایا اسات و
حقوق بین الملل نیز بهتدریا این واقعیت را می پذیرد .این شاکل از تعهادات مشاابه باا
مفهوم تعهدات محض در قبال فعالیتهای خطرنا لیرمعمول در حقوق کامنالست.

 .1 .1مسئولیت دولت در قبال اعمال متخلفانه
مسئولیت دولت اصلی است که بهوسیلۀ آن دولتها ممکن است در نتیجۀ دعااوی باینالادولی
براساس حقوق بینالملل مسئول قلمداد شوند .اینگونه دعاوی را میتوان نزد دیوان بینالمللای
دادگستری یا دادگاههای بین المللی دیگر مطرح کرد .همچنین دولتها میتوانند دعاوی خود را
از طرق دیپلماتیک و با مذاکره حلوفصل کنند .اساس و پایۀ مسئولیت در نقض تعهدات مرتبط
با موافقتنامههای بین المللی یا حقوق بین الملل عرفای نهفتاه اسات .وجاود تعهادات بنیاادین
دولتها در زمینۀ محیط زیست پیششرط بهوجود آمدن مسائولیت دولات در قباال خساارات
زیستمحیطی است .براساس حقوق بینالملل عرفی دولتها در انجام فعالیات یاا ارائاۀ مجاوز
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برای اقدام در درون قلمرو خود جهت انجام فعالیتهایی که ممکن است بار قلمارو دولاتهاای
دیگر خسارت وارد کند (مثال در زمینۀ محیط زیست) مجاز نیستند .باهطاور خااص دو دساته
تعهد عامی را میتوان شناسایی کرد که هماکنون جزو حقوق بینالملل عرفی قلمداد میشاوند:
تعهد به پیشگیری کاهش و کنترل آلودگی و خسارات زیستمحیطی؛ و تعهاد باه همکااری در
کاهش مخاطرات زیست محیطی از طریق اعالم مشاوره ماذاکره و در ماوارد مناساب از طریاق
ارزیابی آثار زیستمحیطی.
داوری قضیۀ تریل اسملتر در مورد اختالف بین کاناادا و آمریکاا در ماورد آلاودگی محایط
زیست ناشی از سولوفور دیاکسید بود .مواد و گازهای آلوده از طریق بادها و همچنین رودخاناۀ
کلمبیا به سمت مرز بین دو کشور رانده میشد .دیوان برای حالوفصال اخاتالف ماذکور بیاان
داشت ...« :براساس اصول حقوق بینالملل و همچنین قوانین ایاالت متحدۀ آمریکا هیچ دولتای
حق ندارد از قلمرو خود به شیوه ای استفاده کند که منجر به ورود خسارات به قلمرو یا اموال یاا
اشخاص دولت دیگر شود .»...در داوری قضیۀ النوکس اسپانیا مدعی بود که برنامههاای فرانساه
برای ساخت و اجرای سیستم هیدروالکتریکی حقوق اسپانیا را تضییع خواهد کرد و ایان عمال
مخالف با معاهدۀ بایون  1311است که استفادۀ مشتر از رودخانۀ کارول را مجاز شمرده است.
اسپانیا مدعی بود که فرانسه تنها در صورتی مای تواناد پاروژۀ خاود را پایش ببارد کاه از قبال
موافقتنامهای در این مورد منعقد شده باشد .دیوان بر این موضاوع تأکیاد کارد کاه صاالحیت
انحصاری یک دولت نسبت به فعالیت در قلمرو خودش به حقوق دولتهای دیگر محدود اسات.
این تصمیم رد صریح نتریۀ حاکمیت مطلق است که به دکترین هارمون 1مشاهور اسات .اصال
پیشگیری از خسارات فرامرزی بهوسیلۀ دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ کانل کورفو تأیید
شد .دیوان در این قضیه اعالم کرد که «یک دولت نباید با علام خاود اجاازه دهاد در قلماروش
فعالیتهایی خالف حقوق دولتهای دیگر انجام پذیرد» .دیوان همچنین در نتر مشاورتی خاود
در قضیۀ مشروعیت تهدید یا استفاده از سالحهای هساتهای و در قضایۀ گاابچیگوو بیاان کارد
«وجود تعهد عام دولتها جهت تضمین اینکه فعالیت ها در قلمارو خاودش باه محایط زیسات
دولتهای دیگر یا فضای ماورای کنترل داخلی احترام میگذارد هاماکناون جازو بدناۀ حقاوق
بینالملل در ارتباط با محیط زیست شده است».

 .1دکترین هارمون ( :)Harmon Doctrineاز شناختهشده ترین نتریات در زمینۀ حقوق منابع طبیعی بینالمللی
است .این نتریه یکصد سال پیش توسط دادستان جادسون هارمون بیان شده است .این دکترین بیان میکند
که یک کشور نسبت به بخشی از آبراههای بینالمللی که از مرز خود میگذرد حاکمیت مطلق دارد.
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 .2 .1تعهدات دولت در قبال اعمال منعنشده در حقوق بینالملل
تعهد دولت در قبال فعالیتهای قانو نی فقاط زماانی قابال طارح اسات کاه یاک ساند و ابازار
بینالمللی بهطور ویژه بر این مورد تصریح کند .با این حال تنها تعداد اندکی از موافقتنامههاای
بینالمللی بدین شکل موجود است .کنوانسیون تعهدات بینالمللی در قبال خسارات وارده توسط
اجسام فضایی 1تعهدات مطلق بدون اعمال لیرقانونی را در قبال خساارات وارده بار ساطح کارۀ
زمین یا به هواپیمای در حال پرواز برمیشمرد (مادۀ  .)IIبرخی از موافقتنامههای دوجانباه نیاز
وجود دارند که در مورد تعهدات ناشی از اعمال قانونی اما آسیبزا هساتند .یاک مثاال در ایان
مورد موافقتنامۀ  1312بین فنالند و شوروی سابق در مورد آبراههای مشتر  2است کاه بیاان
می کند یک دولت طرف این کنوانسیون که با انجام فعالیتهایی در قلمرو خودش موجاب ورود
خسارت در قلمرو یکی دیگر از دولتهای طرف کنوانسیون شود مسئول شناخته میشود و باید
لرامت بپردازد .پیشنویس مواد پیشگیری از خسارات فرامرزی شاامل فعالیاتهاایی اسات کاه
بهوسیلۀ حقوق بینالملل منع نشدهاند و در آن "خسارات" شامل خسارات وارده بر افراد اماوال
و محیط زیست و "خسارات فرامرزی" به معنی ورود خساارت در قلمارو کشاور یاا کشاورهایی
دیگر است .براساس پیشنویس مواد «کشورها باید تمامی اقدامات مناسب بهمنتور پیشگیری از
خسارات فرامرزی را اتخاذ کنند .همچنین کشورها باید با حسن نیت با هم همکاری کنناد و در
موارد ضروری از یک یا چند سازمان بین المللی در جهت پیشگیری از ورود خساارات فرامارزی
کمک بگیرند» .قواعد و مقررات این مواد باید از طریق تصویب قوای مقننه یا اجرایی داخلای یاا
با اتخاذ دیگر اقدامات مثل تثبیت مکانیسمهای نتارتی مؤثر اجرایی شوند.

 .3 .1مسئولیت بازیگران غیردولتی
معاهدات مرتبط با حفاظت از محیط زیست شامل مواد قانونی در مورد مسئولیت افراد هساتند.
کنوانسیونهای مختلفی به موضوع آلودگی دریایی ناشی از کشتیها یا خسارات انرژیهای هسته
پرداختهاند این در حالی است که آلودگی ناشای از اکتشااف و اساتخراج نفات حمال اجنااس
خطرنا و جابهجایی بینالمللی پسماندهای خطرنا هر کدام توسط یک معاهدۀ منفرد به نتم
درآمدهاند .سه مورد از معاهدات مرتبط با مسئولیت هستهای در سال  1311به تصویب رسیدند
که بهدنبال حفاظت از آسیبدیدگان بودهاند .کنوانسیون  1311در مورد تعهدات شخص ثالث در
زمینۀ انرژی هسته ای (کنوانسیون پاریس) 9در جهت ارائۀ قواعدی برای جبران خسارت کافی و
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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عادالنه به تصویب رسید که با این همه در پی توسعۀ انرژی هستهای باود .کنوانسایون پااریس
بهطور گسترده تأیید نشده و موافقتنامههای دیگر در این زمینه نیز به گوناۀ گساتردهای ماورد
پذیرش واقع نشدهاند .تا به حال هیچ دعوای بینالمللی براساس کنوانسیون پاریس مطرح نشده
اما برخی دعاوی داخلی 1براساس این کنوانسیون مطرح شدهاند .حتی بیش از عملیات هستهای
خسارات زیست محیطی در اثر آلودگی نفتی در دریاست که بهوسیلۀ سیستم کلای کنوانسایون
بینالمللی  1313در مورد مسئولیت مدنی در قبال آلودگی نفتی 2تنتیم شده است که در سال
 1381نیز کنوانسیون تأسیس یک صندوق بین المللی برای خسارات آلودگی نفتی تصویب شاد.
کنوانسیون  1313مسئولیت صاحب کشتی 9را در قبال آلودگی ناشی از نشات نفات در نتیجاۀ
رخدادی در قلمرو یکی از کشورهای طرف کنوانسیون تثبیت کرد .دیگر موارد مرتبط با تعهدات
در دریا شامل موارد زیرند :کنوانسیون  1381در مورد مسئولیت مدنی در قباال آلاودگی نفتای
ناشی از استخراج یا اکتشاف منابع طبیعی معدنی زیر بستر دریاها 2کنوانسیون بینالمللی 1331
در مورد تعهدات و جبران خسارات در ارتبااط باا حمال ماواد خطرناا و کشانده از راه دریاا
(کنوانسیون  1)HNSو کنوانسیون بینالمللی  2111در مورد مسئولیت مدنی ناشی از خسارات
آلودگی نفتی کانتینر سوختی.1
کنوانسیون آلودگی نفتی آلودگی را بهصورت زیر تعریف کرده است:
«تلف یا زیان به بارآمده در خارج از کشتی در اثر آلودگی ناشی از خاروج یاا تخلیاۀ نفات از
کشتی قطعنتر از محل وقوع این خروج یا تخلیه مشاروط بار آنکاه پرداخات لرامات در ازای
آسیب وارده بر محیط زیست بهاستثنای عدم النفع حاصل از آسایب مزباور محادود باه هزیناۀ
اقدامات معقولی شود که عمال برای اصالح وضعیت انجام پذیرفته یا باید انجام پذیرد».
مسئولیت در قبال آلودگی دریایی با تصویب کنوانسیون  HNSدر سال  1331به دیگر ماواد
خطرنا بسط یافته است 8.کنوانسیون دعاوی مرتبط با خسارت ناشی از حمل اینگونه ماواد از
1. E.g. Merliun v. British Nuclear Fuels, (1990) 3 All ER 711.
2. International Convention on Civil Liability for Oil Pollution (1969).

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

 .8برای اطالعات بیشتر در مورد رژیم مسئولیت مشابه ر : .کنوانسیون مسئولیت مدنی در قبال خسارات وارده در
طی حمل اجناس خطرنا از راه جاده راهآهن و مسیرهای مواصالتی داخلی .1333
Convention on Civil Liability for Damage Caused during Carriage of Dangerous Goods by Road, Rail
and Inland Navigation Vessels (1989).
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راه دریا را تحت پوشش قرار میدهد (مسئولیت در زمانی است کاه ماواد بار روی کشاتی قارار
گرفتااه باشااند) .بنااد  1مااادۀ  1کنوانساایون  HNSخسااارت را دربرگیرناادۀ خسااارات وارده بااه
آسیب های شخصی یا از دست دادن یا خسارت به اموال بهوسیلۀ آلودگی ناشی از مواد خطرنا
و کشنده می داند .شایان ذکر است که یک صندوق بینالمللی جهت جباران خساارات آلاودگی
نفتی ( )1332در راستای تضمین پرداخت لرامات ناشای از آلاودگیهاای نفتای تأسایس شاد.
اهداف صندوق بین المللی به شکل ذیل است :الف) پرداخت لرامت در ازای خسارت آلودگی باه
میزانی که پوشش حمایتی ارائهشده توسط کنوانسیون مسئولیت  1332کافی نیست؛ ب) بهاجرا
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
دولت مزبور به هر یک از کنوانسیونهای مذکور قادر به دریافت لرامت کامل و کافی نباشند .در
آخر باید توجه کرد که برخی معاهدات اصلی در زمینۀ مسئولیت مدنی بهدلیل مخالفت دولتها
با محدودیتهای اعمالشده در این موافقتنامهها هنوز الزماالجرا نشدهاند.

نتیجهگیری
با توجه به محدودیت و در عین حال مرلوبیت انرژیهای فسیلی و همچنین مسائل و مشاکالت
زیستمحیطای اساتفاده از مناابع جدیاد انارژی باهجاای مناابع فسایلی اماری الزامای اسات.
سیستم های جدید انرژی در آینده باید متکی به تغییرات ساختاری و بنیاادی باشاد کاه در آن
منابع انرژی بدون کربن مانند انرژی خورشیدی و بادی و زماینگرماایی و کاربن خنثای مانناد
انرژی بیومس مورد استفادۀ جدی تری قرار میگیرند .بی تردید انرژیهای تجدیدپذیر با توجه به
سادگی فناوریشان در مقابل فناوری انرژی هستهای از یک طارف و نیاز باهدلیال عادم ایجااد
مشکالتی مانند زباله های اتمی از طرف دیگر نقاش مهمای در سیساتم هاای جدیاد انارژی در
جهان ایفا می کنند .در هر حال به دالیل متعددی به ویژه هزینۀ اولیه و قیمت تمام شادۀ بااالتر
عدم سرمایه گذاری کاافی بارای باومی سااختن و بهباود کاارایی فنااوری هاای مربوطاه نباود
سیاستهای حمایتی در سطح جهانی منطقهای و محلی نفوذ و توسعۀ انرژیهای ناو را بسایار
محدود ساخته است.
با این وصف بهنتر مایرساد اندیشاۀ اساسای در بهارهبارداری از چناین مناابعی ضارورت
چارهاندیشی برای استفاده از برخی منابع جایگزین و مهیا کردن مجالی برای بهرهبرداری از ایان
منابع توسط نسلهای آینده است (شهبازی  .)123:1933از طرفی باید برای پیشگیری از پدیدۀ
گرم شدن کرۀ زمین راهکارهایی را طراحی کرد .از جمله فنااوریهاای جدیاد بارای مقابلاه باا
پدیدۀ گرم شدن کرۀ زمین یا مهار آن به شیوه ای که به تعادل اکولوژیکی بینجامد جماعآوری
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و انباشت دیاکسید کربن زیر بستر دریاست .در این نوشتار ساعی شاد مسائولیت باینالمللای
دولتها با توجه به کنوانسیونهای بینالمللی و یکسری از اصول پذیرفتهشده در حوزۀ حقاوق
بین الملل محیط زیست در زمینۀ استفاده از فناوری انباشت گاز دیاکسید کربن بررسای شاود.
بهکارگیری این فناوری باهمنتاور جلاوگیری از افازایش للتات گازهاای گلخاناهای و متعاقباا
پیشگیری از گرم شدن کرۀ زمین است .در آخر پیشنهادی که در زمینۀ بهرهبارداری از فنااوری
 CCSو قانونمند ساختن آن به نتر منطقی مایرساد الگاوبرداری از ماوارد مارتبط باا ذخیارۀ
طوالنیمدت پسماندهای هستهای است کاه یاک یاا چنادین دولات مسائولیت مادیریت ایان
پسماندها را بر عهده میگیرند که در این شرایط شرکتهایی که این نوع مواد را تولیاد کارده و
در استفاده از مواد هستهای سود میکنند در قبال آن هزینهای را نیز باه دولات مایپردازناد و
مسئولیت آن را بر عهده میگیرند.
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