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 چکیده  

دریاهای آزاد، یکی از اهداف سازمان ملل   ر د ه  دش  حفاظت   اطق من ایجاد و مدیریت  
نامه اجرایی جدید و الحاقی سوم به کنوانسیون حقوق دریاها است که  متحد در موافقت 

های اخیر بحث آن داغ شده است. از این حیث، بررسی ابعاد ایجاد و مدیریت  در سال 
وشتار  ن ن  ای   ع مناطق حفاظت شده در دریاهای آزاد واجد اهمیت و از اهداف و موضو 

توصیفی  نوع  از  نوشتار  این  در  تحقیق  روش  مقررات    -است.  به  متکی  و  تحلیلی 
تنوع   کنوانسیون  و  دریاها  حقوق  این  کنوانسیون  پژوهش  اصلی  پرسش  است.  زیستی 

ایجاد و مدیریت  ی پیش ها چالش است که     مناطق حفاظت روی سازمان ملل متحد در 
یافته دریا در  شده   چیست؟  آزاد  می   ش وه ژ پ   ی ها های  هدف  نشان  این  تحقق  که  دهد 

پیش  دولت مستلزم  تمام  الزام  و  موثر  اجرایی  سازکارهای  بین بینی  سازمان  و  المللی  ها 
شناسایی،  المللی دریاها به  ای و مقام بین های مدیریت شیالت منطقه دریانوردی، سازمان 

زاد است.  آ ی  ا اه ی شده در در   های حاکم بر مناطق حفاظت تبعیت از محدودیت اجرا و  
بخش  میان  هماهنگی  و  الزام  بین لیکن  حقوق  مختلف  واجد  های  دریاها  الملل 

دارند.  چالش  ناهماهنگ  و  متفاوت  پراکنده،  سازکارهای  در  ریشه  که  است  هایی 
رو و پوشش آن در دریاهای آزاد نیازمند  های پیش برقراری اجماع و توازن میان ظرفیت 

 باشد. حاضر مفقود می حال    در   که   اراده جدی و وفاق عمومی است 
 

شده دریایی، دریاهای آزاد، کنوانسیون حقوق دریاها،  مناطق حفاظت   : ی د ی واژگان کل 
 زیستی، سازمان ملل متحد. کنوانسیون تنوع  
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 مقدمه  
پیش  بر محیط زیست سالم،  تمام حقوق شناخته حق  اسناد   نیاز  در  از موکدات  و  بشری  شده 

است.  بین  عمان  ی یا ر د   ه منطق المللی  دریای  و  فارس  خلیج  که  جلوه ی  است  زیست  محیط  از  ای 

های  های حرا، آبسنگ های حساس دریایی شامل؛ جنگل زیستگاه سالمت آن در ِگرو حفاظت از  

دارای گونه مرجانی، خورها و خلیج  متعدد  با های  و پوشش ارزش  های  است آبزیان  .  های گیاهی 

فوق  مناطق  دریای ایجاد  حساس  بوم   ه ب   ی العاده  اجتماعی دالیل  و    -شناسی،  علمی  یا  اقتصادی 

  1المللی های کشتیرانی و دریانوردی از سوی سازمان دریانوردی بین فعالیت  پذیری نسبت به آسیب 

نادر و شکننده    بوم زیست   نسبت به   ( 1982) ناشی از تعهدات عام مقرر در کنوانسیون حقوق دریاها  

زیستگاه  راستای حفظ  د در  مناطق فوق .  ست ا ی  ی ا ی ر های حساس  با  اما  فقط  دریایی  العاده حساس 

نمی فعالیت  تهدید  دریانوردی  مناطق  های  در  غیرزنده  و  زنده  منابع  استخراج  و  اکتشاف  شوند. 

کنند.  العاده حساس دریایی را تهدید می بوم مناطق فوق هایی هستند که زیست دریایی نیز از فعالیت 

با  دولت  ساحلی  خ های  قوانین  طبیعی یستگاه ز ز  ا   ص ا وضع  آبزیان پناهگاه   و   های  ساحلی    های 

می  حمایت حمایت  چنین  با  آنها  می کنند.  تالش  تا  هایی  تولیدات  کنند  و    شناسی بوم پایداری 

مناطق دریایی تحت حاکمیت  .  تحت حاکمیت را تضمین کنند محیطی در مناطق    خدمات زیست 

انزلی در معرض انقراض و حفاظت از آن با    ب ال ا ت   ها مستثنی نیستند. دولت ایران نیز از این حمایت 

حاکمیت  های دولت ایران در مناطق تحت  ای از حمایت (، نمونه 1349تصویب کنوانسیون رامسر ) 

لیکن   حالی است.  تاالب باتالق   که در  مصب ها،  و  قرار  ها  فارس  خلیج  ساحلی  امتداد خط  در  ها 

از  می  برخی  مانند بوم زیست گیرند،  دریچه 2یی یا در   ی ا ه تپه   ؛ ها  هیدروترمال ،  کانیون   3های  های  یا 

مناطق    4زیردریایی  دولت در  ملی  از صالحیت  و    خارج  منطقه  ایران  یا  سرزمینی  دریای  از  فراتر 

که  حال آن . اند و از قدرت تقنینی و اجرایی دولت ایران خارج هستند واقع شده انحصاری اقتصادی  

مناطق  زیست نیز    این  ارزش  هستند. العاده وق ف   ی ط محی   واجد  ایران  برای دولت  از    ای  آنها  ارزش 

واقع در مناطق    7( 1992)   زیستی   دریایی مقرر در کنوانسیون تنوع   6زیستی یا    5شناسی بوم مناطق مهم  
 

1. International Maritime Organization. 
2. Seamounts. 
3. Hydrothermal Vents. 
4. Submarine Canyons. 
5. Ecologically. 
6. Biologically. 
7. Convention on Biological Diversity, 1992. 
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های دریایی در کلیه  بوم عالوه بر این، میان زیست   ست. دریایی تحت حاکمه دولت ایران کمتر نی 

های کمیاب و  خوردن تعادل زیستگاه اتنگ وجود دارد. برهم گ تن   ی گ ت مناطق دریایی ارتباط و وابس 

گذارند.  ها در دیگر نقاط دریاها تاثیر می بوم شکننده در هر نقطه از دریاها بر ساختار دیگر زیست 

زیست  به  بوم تخریب  منجر  نهایت  در  آزاد  دریاهای  در  زیست ها  دریایی  بوم تخریب  مناطق  های 

دولت می   ان ر ی ا   تحت حاکمیت دولت  تمام  برای  این وضعیت  دنیا  شود.  سرتاسر  در  ساحلی  های 

 یکسان و مستوجب نگرانی مشترک بشریت است. 

زیستی مناطق مهم    زیستی از جمله ایران برای حفظ تنوع   کنوانسیون تنوع   کشورهای متعهد به 

تحت    زیستی و    شناسی بوم  به حاکمیت  دریایی  ملزم  تدابیر حفا   خود  در  م و    ی ت ظ افزایش  دیریتی 

  -های بومی ساحلی رسمیت شناختن قرق  به   : شده با رویکردهای متفاوت از جمله   مناطق حفاظت 

دریایی و سایر    -محیطی، مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی  ، مطالعات ارزیابی اثرات زیست 1دریایی 

دولت ایران با    یت م ک ا ح   های تحت های ارزشمند فراتر از آب بوم . اما زیست باشند اقدامات الزم می 

المللی از طریق کنوانسیون  جامعه بین زیستی قابل حمایت نیستند.  فرمول مقرر در کنوانسیون تنوع  

دریاها،   قابل حقوق  حقوقی  است،    رژیم  نهاده  بنیان  را  آزاد  دریاهای  در  مقررات    خالء   اما اجرا 

  2شود. ان احساس می چن هم   ق توسعه این مناط ایجاد و    در   حقوق دریاها   صریح و خاص کنوانسیون 

کلیت   که  است  حالی  در  دریاها کنوانسیون    ررات مق این  اقتصادی    حقوق  نظم  برقراری  درصدد 

است.   بشریت  نیازهای کل  و  منافع  تامین  برای  منصفانه  و  و  عادالنه  آزاد  دریاهای  اساس  این  بر 

قوق دریاها  ح ه  ز و ح   المللی در های بین ها از جهات مختلف تحت مدیریت توأمان سازمان اقیانوس 

سازمان  این  لیکن  به هستند.  در    ها  تفاوت  و  دریاها  حقوق  کنوانسیون  قانونی  خالءهای  دلیل 

با ایجاد مناطق حفاظت  های تحت  فعالیت  نظر ندارند. بر این  شده دریایی اتفاق مدیریت در رابطه 

ارتباط انجام    ین ا   ر د طور مجزا در قلمروهای تحت مدیریت اقدامات منفردی را    اساس هر یک به 

به    3دهند. می  وضعیت  دولت این  حوزه نفع  در  پیشرفته  و  های  نقائص  از  که  است  دریایی  های 

ناهماهنگی  این  احتمالی  به  خالءهای  بهره ها  می نفع خود  شرایط دولت برداری  این  در  های  کنند. 
 

1. Indigenous and Community Conserved Areas. 
2. Kristina Gjerde and Anna R. Domino, “Marine Protected Areas beyond National 
Jurisdiction: Some Practical Perspectives for Moving Ahead”, The International 
Journal of Marine and Coastal Law, Vol. 27, (2012), p 358. 
3. Jeff Ardron, et al, “The Sustainable Use and Conservation of Biodiversity in ABNJ: 
What Can be Achieved Using Existing International Agreements?”, Journal of Marine 
Policy, Vol. 49, (2014), p 101. 
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ها  آزاد و اقیانوس  ی ها ا ی ر د های پیشرفته دریایی در استخراج منابع زنده و غیرزنده  دارای تکنولوژی 

به  الزام  یکدیگر مسابقه می مراعات ساختار    بدون  با  دریایی  این دولت محیط زیست  ها در  دهند. 

تحت حالی  دریایی  قلمروهای  در  را  احتیاط  بیشترین  دولت   که  دیگر  برای  اعمال  حاکمیت  ها 

بین می  منافع  میزان  بیشترین  آنها  اتباع  لیکن  در کنند،  را  می ا اه ی ر د   المللی  نادیده  آزاد  و  ی  گیرند 

بی بوم کنند. تخریب زیست تخریب می  تا  های  باعث شده است  این طریق  از  دریاهای آزاد  بدیل 

شده در دریاهای آزاد را مدنظر قرار دهد، مشروط  الملل، سازکار ایجاد مناطق حفاظت  جامعه بین 

زیستی و  یون حقوق دریاها و تنوع  س ان و ن ک  های مقرر در اینکه این سازکار با درنظر گرفتن ظرفیت به  

سازمان  بین اختیارات  و  های  طراحی  با  ارتباط  در  دریاها  حقوق  کنوانسیون  باشد.  مرتبط  المللی 

شده دریایی در سایر قلمروهای دریایی خارج از صالحیت دولت ساحلی  مدیریت مناطق حفاظت  

به   حیط زیست دریاها نیست.  م ز  ا   ت ظ تعهد حمایت و حفا واجد مقررات خاصی جز اشاره کلی 

های ساحلی است. این  زیستی نیز واجد مقررات برای مناطق تحت حاکمیت دولت کنوانسیون تنوع  

دریاهای آزاد از قدرت و توان فردی    شده در   مناطق حفاظت وضعیت حاکی از آن است که ایجاد  

المللی در حوزه  ن بی   ی ا ه های ساحلی عضو کنوانسیون حقوق دریاها خارج و برای سازمان دولت 

بستری همه  نیز مستلزم  دریاها  بین حقوق  مغفول  الملل دریاها می جانبه در حقوق  تاکنون  باشد که 

 بوده است.  

دریاها حقوق  با    سنگ  ،کنوانسیون  که  است  دریاها  حقوق  اجرایی  موافقتدو  بنای  نامه 

توام شده   2ن ملل متحد ازمسا  ینامه منابع ماه و موافقت 1حقوق دریاها   بخش یازدهم کنوانسیون

اساس    است. این  بهدولتبر  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  عضو  توافق    های  رسمی  طور 

تا   در  الزام  اسنادکردند  مناطق حمایت  آور حقوقی  ایجاد  با  آزادارتباط  دریاهای  در    شده  را 

موافقت موافقت)زین   3زیستی   تنوعاجرایی  نامه  چارچوب  اجراییپس؛  بها(  موس   نامه    لحاقی 

دریاها   حقوق  کنندکنوانسیون  خالء   4. وضع  شناسایی  سازکار،  این  جعل  از  کلی  و  هدف  ها 
 

1. The Agreement Relating to the Implementation of Part XI of the United Nations 
Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, 1994. 
2. Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations 
Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation 
and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (1995). 
3. Implementation Agreement of Biological Diversity. 
4. General Assembly of the United Nations (2015), Development of an International 
Legally Binding Instrument under the United Nations Convention on the Law of the 
Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas 
Beyond National Jurisdiction, GA Res 69/922, 69th Session, A/RES/69/922.  
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ای از مناطق  ها است. برای استقرار شبکهنقائص مانع از مدیریت موثر دوسوم وسعت اقیانوس

بر اساس مطالعات علمی و  سازکارهای مدیریت منطقه  بکارگیریشده دریایی و    حفاظت ای 

برگزاری  منظور  بدین   جهانی نیاز است.  سازکاریک    به  ،زیستی  اصل حمایت از تنوع  هب  یکت م

تمام دولت  اجالس با حضور  مباحث  های عضو کنوانسیون حقوق دریاها و جمعمتعدد  بندی 

سال در  بهره   2020و    2019،  2018  هایآنها  موافقتبرای  نهایی  متن  در  اجرایی  نامه  گیری 

ب  جدید ملل نوک  هالحاقی  سازمان  عمومی  مجمع  مدیریت  و  کنترل  در  دریاها  حقوق  انسیون 

نشست برگزاری  مسئول  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  مقدماتی  کمیته  است.  های  متحد 

 1تخصصی و ارائه ماحصل آنها است.

الزام  سازکارهای  بین مطالعه  حقوقی  و  آور  دریاها  حقوق  کنوانسیون  از  مستخرج  المللی 

با    عنوت  نوکنوانسی  ارتباط  در  مدیریت زیستی  و  آزاد  دریاهای  در  مناطق حمایت شده  ایجاد 

ملل فعالیت است. سازمان  زمینه  این  در  مطرح  پیشنهادات  از  یکی  مناطق،  این  در  بشری  های 

شده در دریاهای آزاد را وضع کند که بررسی  متحد درصدد است که الگوی مناطق حفاظت  

نوشت  این  موضوع  آن  که    رراق  را ابعاد  است  این  پژوهش  اصلی  سوال  لذا  است.  گرفته 

های  دریا در  شده    مناطق حفاظتروی سازمان ملل متحد در ایجاد و مدیریت  های پیش چالش 

بین  اسناد  این است که سازکارهای موجود در  بر  به  آزاد چیست؟ فرض  دلیل  المللی مذکور 

به تصریح  و عدم  متفاوت  متولیان  و همین اتعو    یلزوم همکار  داشتن  آنها  میان  عدم مل  طور 

هایی جدی مواجه هستند که موجد  ها با چالش کارکرد این اسناد در دریاهای آزاد و اقیانوس

پیش  تنظیم  کلیهنامه  موافقتنویس  ضرورت  گرفتن  نظر  در  با  سوم  شده    اجرایی  آن  جوانب 

ها در  دولت  ت ی قدان حاکمفو    ن آ  از منابع  ی بردارو بهره  اها یدر  یآزاد است. لذا ابتدا به مقوله  

شده    مناطق حفاظت  جادیبا ا  اها یدر  ستیز  طی از مح   تیحما، در ادامه به مساله  آزاد   یاهایدر

مناطق حفاظت    جادیسازمان ملل متحد در ا  یروش یپ  یها چالش و سپس به    آزاد  یاها یدر در

در میایشده  عالقهیی  به  آن  تطبیقی  نتایج  تا  مطالعپردازیم  دریاها  بین   ققوح   تامندان  الملل 

 ارائه شود. 

 

برای مطالعه 1 این زمینه ن.ک:   .  فضل  بیشتر در  فیروزپساسان صیرفی و  تنوع زیستی  »حفا،  وراهلل موسوی و کوثر  از  ظت 
 . 960(، 1399، )3، شماره  50دریایی در مناطق خارج از حوزه صالحیت ملی«، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 
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ها در دریاهای  برداری از منابع آن و فقدان حاکمیت دولتآزادی دریاها و بهره .1
 آزاد  

  : سری از مناطق تحت صالحیت شامل  یک  به  حقوق دریاها مناطق دریایی در کنوانسیون  

وسعت   با  سرزمینی  وسعت    12دریای  با  اقتصادی  انحصاری  منطقه  خط    زا  لیام  200مایل، 
و مناطق خارج از صالحیت    قاره در محدوده منطقه انحصاری اقتصادی   مبداء ساحلی، فالت

  پس؛ ن ی)ز  اهایمایل از خط مبدا ساحلی و اعماق در  200دریاهای آزاد پس از محدوده    شامل:

از صالحیت  خارج  خاک مناطق    ( با ترکیبی از بستر دریا، کف اقیانوس و زیریا منطقه  هیناح
توانند طیف  دریاهای آزاد و ناحیه دسترسی دارند و می ها به. تمام دولتنداشده عریفزتبا یمل

دریانوردی، پرواز بر باالی آن، آزادی نصب خطوط لوله و    : ها از جملهای از آزادیگسترده
بهکابل مجاز  تاسیسات  و  مصنوعی  جزایر  احداث  زیردریایی،  بین   های  حقوق  الملل، موجب 

م بهییرگیهاآزادی  اهداف صلح  ، آزادی تحقیقات علمی را در دریاهای آزاد  جویانه  منظور 

به  منوط  باشند،  داشته  اختیار  بهاین   در  باشند  دیگرمنافع    که  داشته  مقتضی  توجه  از    .کشورها 
به  این  متعلق  آزاد،  دریاهای  منابع  دولترو،  به  همه  آنها  از  قانونی  و  معقول  استفاده  است.  ها 

دارد. هیچ دولتی در دریاهای آزاد و منابع آن، واجد حق انحصاری نیست.  ا تعلق هتلود  تمام
تواند مانع برداری از دریاهای آزاد و منابع آن دارند و هیچ دولتی نمیها حق بهرههمه دولت

دولت تمام  شود.  تواناییسایرین  حسب  به  ها  خود  میبهرههای  منابع  این  از  پردازند،  برداری 

اما دولتک ین ا  نوبد آنها را محدود کرد.  بتوان  به  ه حتی  استناد  با  تجارت آزاد و در  ها  اصل 
کنند. آنها با استناد  روی میراستای اهداف تجاری و دیگر منافع محتمل از دریاهای آزاد زیاده

دولتبه   برابر  حقوق  و  آزاد  دسترسی  مشترک،  مالکیت  بهرهمفاهیم  در  بیها  و  برداری  حد 
 دهند.  بع دریاها با یکدیگر مسابقه میامن  زا حصر

بی آزاد،  دریاهای  آزادی  دولترژیم  صاحبتوجهی  به    های  کشتیپرچم  های  عملکرد 
کشتی صاحبان  مسئولیت  تحدید  عدم  و  پرچم  دریاپیماحامل  و    1های  نابودی  موجب 

دبهره عضویت  عدم  است.  شده  دریایی  مشترک  منابع  از  اندازه  از  بیش  در    ها تلوبرداری 

بین  فراغت از تمام محدودیتمعاهدات  نیز  المللی در این زمینه و ایجاد احساس  ها برای آنها 
 

مطالعه1 برای  ن.ک:    .  زمینه  این  در  تح فیضبیشتر  اعمال  »شرایط  مختاری،  مهرناز  و  جعفری  صاحبان  اهلل  مسئولیت  دید 
المللی، دوره  («، مجله حقوقی بین1976مسئولیت برای دعاوی دریایی  المللی تحدید  ینون بسیانکشتی دریاپیما )بررسی کنو 

 . 216(،  1395، )55، شماره  33



 367 صالحی | …  ی اها یشده در درمناطق حفاظت  جادیا
 

محدودیت چراکه  است.  علت  بر  کنوانسیونمزید  در  مصرح  و    های  دریاها  حقوق 
به  نامهموافقت آن  اجرایی  نمیهای  آنها  شامل  عضویت،  عدم  بهرهدلیل  لذا  برداری  شود. 

ها  ریاهای آزاد، خواسته یا ناخواسته تهدیدی بر حقوق و منافع دیگر دولتد ت ال یش محابا از بی
ها  های متعدد از اقیانوسهای دریایی است. استفادهبومزیست  و ایراد صدمه عمدی یا سهوی به

آلودگی و  کشتیرانی  شیالت،  صوتی،  مانند؛  آلودگی  دریایی،  آوارهای  آن،  از  ناشی  های 
بستر دریاها، اکتشافوکاندعتغییرات دمایی، م زیستی و تحقیقات علمی دریایی تهدیدی   ی 

برداری  زیستی آنها هستند. پرواضح است که بهرههای کمیاب دریایی و تنوع جدی بر زیستگاه
اصل   ناکارآمدی  و  آزاد  دریاهای  آزادی  پوشش  در  آزاد  دریاهای  منابع  از  اندازه  از  بیش 

ها در دریاهای آزاد باعث شده است که  فعالیت  ن ای  لرت پرچم در کنصالحیت دولت صاحب  

توجه باشند. این در حالی است که  المللی بیمنافع بین   ها برای تحقق منافع ملی نسبت بهدولت
مدیریت ناکافی منابع، رفتارهای مخرب در صید منابع، صید غیرقانونی، بدون گزارش و بدون 

نمونه بر  شیالت  مقررات  وابسرعایت  میرم  و  ه ت های  منفی  تاثیر  آنها  و  تبط  گذارند 
آسیببومزیست و  شکننده  دریایی  مرجانهای  مانند  حتی  پذیر  و  دریا  اعماق  سرد  آب  های 
کنند و از  های واقع در قلمروهای دریایی تحت حاکمه دولت ساحلی را تخریب میبومزیست

 کنند.  متوازن میان و دنزنمحیطی دریاها را برهم میهای زیستاین طریق ترکیب نمونه

این اصل،    با اتکاء به  1الملل محیط زیست است.اصل حاکمیت از اصول بنیادین حقوق بین 

های واقع در  بومکنند تا از زیستهای ساحلی با وضع و اجرای قوانین داخلی تالش میدولت

ی در  سنا شموهای تخریب بها با منشاء مناطق دریایی تحت حاکمیت محافظت کنند. لیکن آن

زیستگاه بر  آنها  مستقیم  تاثیر  و  آزاد  آبدریاهای  نمیهای  داخلی  کنند.  های  مقابله  توانند 

بین  به  جامعه  نیز  دولتالملل  عملکرد  حسابرسی  و  کنترل  از  ناشی  آزاد  منافع  دریاهای  در  ها 

بین  مکانیسم  لیکن  است،  دولتواقف  که  ندارد  موثری وجود  به  المللی  را    ز ا   روص قخاطر  ها 

زیست با  ارتباط  در  عام  به  بوماستانداردهای  یا  کند  بازخواست  دریایی  این  های  از  تبعیت 

ابعاد و  ای متعددی بسته به  المللی و منطقههای بین مقررات ملزم کند. سابق بر این در کنوانسیون

ست. بر  ا ه شد هشده دریایی با مفاهیم مختلف اشارلزوم ایجاد مناطق حفاظت اهداف مدنظر، به 

 

حقوق    الملل محیط زیست«، فصلنامه مطالعات فناوری در توسعه حقوق بینآرامش شهبازی و پویا برلیان، »نقش زیست.  1
 . 32(، 1397، )1، شماره 48عمومی، دوره  
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شده دریایی چندمنظوره و حمایت از آنها در مقابل هر نوع این اساس استقرار مناطق حفاظت  

بوم توسعه  و  بهبود  برای  امکانات  کردن  فراهم  و  زیست  محیط  تخریب  و  شناسی  آلودگی 

در این اسناد برای حمایت    1محورشده دریایی موضوعسابقه است. مناطق حفاظت  مسبوق به  

میانابستگیوز  ا  رت بیش درونزیستهای  و  شدهپیش   2بومی زیستبومی  بر  بینی  مناطق  این  اند. 

تنوع کنوانسیون  در  سطح جهانی  در  علمی  معیارهای  منطقه  اساس  سطح  در  و  در  زیستی  ای 

اُسپار  شده  3کنوانسیون  بخش شناسایی  اما  غیرقابل  اند.  و  دوری  به  بنا  آزاد  دریاهای  از  هایی 

المللی های بین سیطره سازمانی از اوقات سال به لحاظ برودت هوا تحت  خبر  ر د  دسترس بودن

منطقه شیالت  سازمان  4ای مدیریت  دیگر  ذییا  نمیهای  قرار  این  صالح  مشمول  تا  گیرند 

باشند. این وضعیت باعث می منابع   شود که تحقیقات علمی دریایی، اکتشافالزامات  زیستی 

لو یا  کابل  دریایی،  دیرذاگ هلژنتیک  انتشار  دریا،  در  و  اکسید  ی  دریایی  تاسیسات  کربن، 

قانون خالء  با  ناحیه  و  توریسم  دریاها  حقوق  کنوانسیون  در  مدیریت  کنترل  و  گذاری 

المللی در حوزه حقوق  های بین های مرتبط با آن مواجه باشند. مضافاً اینکه سازماننامهموافقت

ظرفیت حداقل  از  پیش دریاها  اهای  دولتمی  دهاف تسرو  به  کنند.  رغبتی  نیز  عضو  فعال  های 

 ها در امور محوله یا مرتبط ندارند. های این سازمانکردن دیگر ظرفیت

در  دولت همکاری  بر  دریاها  حقوق  کنوانسیون  در  مقرر  تعهدات  انجام  از  نیز  عضو  های 

کنند. انفعال  یمی ل اخ زیستی آن شانه   زیست دریایی و استفاده پایدار از تنوعحفاظت از محیط 

سازماندولت عضو  بین های  موارد،  های  برخی  در  که  است  حدی  تا  دریاها  حوزه  در  المللی 

های عضو برای  گیری دولتشوند. نتیجهها خارج میآنها بعد از مدتی از عضویت این سازمان

  ی ویگخ ساها ناشی از عملکرد آزادانه و بدون مسئولیت و پخروج از عضویت در این سازمان

سازماندولت میان  تعامل  و  همکاری  فقدان  است.  غیرعضو  بین های  مدیریت های  المللی 

منطقه رژیمشیالت  سایر  با  تحت  ای  آن  منابع  و  دریایی  مناطق  از  حفاظت  و  مدیریت  های 

دولت میصالحیت  خالءها  این  از  ناشی  منفی  آثار  شدت  بر  نیز  ساحلی  این  های  افزاید. 

زیستی است.  قرر در کنوانسیون حقوق دریاها و کنوانسیون تنوع  مت  امازوضعیت منصرف از ال
 

1. Objective-Based. 
2. Inter- and Intra-Ecosystem. 
3. The Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East 
Atlantic (OSPAR) Convention, 1992. 
4. Regional Fisheries Management Organizations. 
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محیط زیست دریاها با آزادی  برای حفاظت از    حقوق دریاهاضعف رژیم مقرر در کنوانسیون  

این وضعیت    1تشدید شده است.   کلی بهم یا  ره خورده است که با مقررات مُدریاهای آزاد گِ

از   دریاهای  ناشی  و دورآعظمت  از دولتآن  ت افمس  یزاد  اجرای  است که  های ساحلی  ها 

با وجود  .  کرده است  با مشکل مواجهرا  های بشر در مناطق دریایی  قواعد و نظارت بر فعالیت

تنوع   تاثیرات  این، در کنوانسیون حقوق دریاها و کنوانسیون  ارزیابی  لزوم  بر  اشاراتی  زیستی 

دارد.  زیست   وجود  زیستمحیطی  تاثیر  بین   طییحم  ارزیابی  حقوق  بنیادین  اصول  الملل  از 

فعالیت تمام  در  آن  کاربرد  که  است  زیست  با  های  محیط  در  مرتبط  دریایی  زیست  محیط 

  المللی تصریح شده است. مراحل متفاوتی برای طی فرایند ارزیابی زیست بسیاری از اسناد بین 

رسانی  دوده، اطالعحم  نی یعشود و تا تکه از غربالگری مقدماتی شروع می  محیطی وجود دارد

می ادامه  آثار  مستمر  نظارت  و  مشاوره  الزامیابد.  عمومی،  سازکار  هیچ  انجام  لیکن  بر  آوری 

های مجاز از منابع زنده و غیرزنده برداریمحیطی قبل از فعالیت و بهره  ارزیابی تاثیرات زیست

ب در کنوانسیون  امی ک  و  های شکنندهبومدر دریاهای آزاد برای جلوگیری از تخریب زیست

دولت همکاری  عدم  لذا  ندارد.  وجود  دریاها  بهحقوق  منتهی  نهایت  در  یکدیگر  با  عدم   ها 

فعالیت اتباع و  رفتارهای مخرب  از  پیشگیری  نظارت و کنترل عملکرد و  های تحت  ارزیابی، 

 .  دوش دریاهای آزاد می کمیاب یا شکنندههای بومزیست  صالحیت و کنترل آنها نسبت به

یا نهاد مشابه برای    2ها المللی اقیانوس ایجاد مقام بین برخی برای مرتفع شدن این اشکال قائل به  

بر این اساس مصوبات مقام    3. ها در دریاهای آزاد هستند های دولت برداری و فعالیت مدیریت بهره 

اقیانوس بین  سازمان المللی  سایر  سوی  از  آنها  رعایت  بر  الزام  و  من ها  بین   ای ه ق ط های  و  و  المللی 

می دولت  فراهم  را  تعامل  و  هماهنگی  زمینه  آنها  عضو  بین های  مقام  اقیانوس کند.  در  المللی  ها 

تبعیت از استانداردهای الزم در  المللی و اعضای آنها را به ای و بین های منطقه صورت لزوم سازمان 

می  ملزم  آزاد  بین دریاهای  مقام  اقیانوس کند.  م المللی  منطقه   د ان و ت ی ها  با  سازکارهای  را  ای 

 

1. Dire Tladi, “Oceans Governance: A Regulatory Framework”, in Pierre Jacquet, 
Rajendra K. Pachauri and Laurence Tubiana (eds.), Oceans: The New Frontier (India: 
The Energy and Resources Institute, 2011) p 102. 
2. International Oceans Authority. 
3. Rosemary Rayfuse, “Moving beyond the Tragedy of the Global Commons: The 
Grotian Legacy and the future of Sustainable Management of the Biodiversity of the 
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210. 
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بین  هم استانداردهای  و  هماهنگ  مدنظر  زیست المللی  محیط  بر  موثر  اقدامات  تمام  و  کند    سو 

زیست  تاثیر  ارزیابی  مشمول  را  بین دریایی  مقام  دهد.  قرار  اقیانوس محیطی  صدور  المللی  با  ها 

کند، به  مند می حدود یا قاعده م ا  ر د  ا برداری مجاز از دریاهای آز مجوزهای خاص، استفاده و بهره 

ها در  محیط زیست دریایی آسیبی وارد نشود و هم بر حقوق بالقوه دیگر دولت   نحوی که هم به 

اقیانوس رسد ایجاد مقام بین نظر می   ای وارد نشود. اما به این منطقه خدشه  ها و سازکارهای  المللی 

نمی  آن  با  مساله  مرتبط  حفاظت توانند  و  دریاها  ی مح   از   حمایت  زیست  از  ط  خارج  مناطق  در 

الملل در عدم هماهنگی و  های ساحلی را حل کنند. تجربه امروز جامعه بین صالحیت ملی دولت 

های مختلف دریاها مشهود است. چراکه  المللی مختلف در حوزه های بین عدم تعامل میان سازمان 

دریاها   زیست  محیط  از  و حفاظت  سازکارهای حمایت  متولی    ه ن گا ا جد   مستلزم  تعیین  از  فراتر  و 

با دیگر سازمان  المللی  های بین برای آن است. تعیین متولی بدون سازکارهایی که عملکرد آن را 

سازمان  دیگر  و  کند  بین هماهنگ  به های  نیز  را  فایده   المللی  نماید،  ملزم  آن  با  جز  همکاری  ای 

 جدید ندارد.    ی ها رض ا المللی و ایجاد تع های مسائل بین متولی افزودن به  

بین  بارها تجربه شده است. هر متولی  این  بر  یا  تعیین متولی در حقوق دریاها سابق  المللی 

به  منطقه پا  خود  قدمای  از  مستقل  و  جدید  وظایف  شرح  با  است.  ای  گذاشته  ظهور  عرصه 
به   مکلف  سازمانی  ساختار  حسب  جدید  سیاستموجودیت  وضع  و  مقررات  از  های  تبعیت 

المللی  حاصل شود. سازمان بین های بیکاریموازیشده است، ولو اینکه منجر به    ودخی  رکا

سازمان است،  کشتیرانی  و  دریانوردی  مقررات  واجد  شیالت  دریانوردی  مدیریت  های 
نیز بر   1المللی دریاها ای واجد مقررات حفاظت و مدیریت منابع شیالت هستند و مقام بین منطقه

دریاها    کدام در رابطه با حمایت از محیط زیستت دارد. لیکن هیچرظا نه  ی کاوی در ناح معدن 
کنند. هر  سو نیستند و از مقررات مرتبط یکدیگر تبعیت نمیبا دو سازمان دیگر هماهنگ و هم

محیط زیست دریاها دارند،  مساله حمایت از  نگاهی مستقل به  یک در حوزه فعالیت خود نیم

به استقالل    لیکن  از  یتل عافر  ددلیل  مدیریت  تحت  جغرافیایی  حوزه  در  تخصصی  های 
بین های مقرر یکدیگر تبعیت نمیمحدودیت اقیانوسکنند. ایجاد مقام  ها بدون در نظر  المللی 

چالش  این  رفع  مقدمات  بین گرفتن  سازمان  ایجاد  باعث  تنها  دیگر  ها،  کنار  در  جدید  المللی 
بین سازمان میهای  موجود  نالمللی  بین اح  هون مشود.  نهاد  وجود  تجربه  این  مقام  ضر  المللی 

 
1. International Seabed Authority. 
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های کمیاب و شکننده و  بومدریاها در ناحیه است که نتوانسته است از مشکل تخریب زیست
ژنتیکی  صرفآن  1منابع  کند.  جلوگیری  مدیریت  و  کنترل  تحت  مناطق  در  این،  ها  از  نظر 

المللی دریاها  و مقام بین   دتن سه   رالمللی دیگکشتیرانی و شیالت تحت مدیریت دو سازمان بین 
ها نیز آثار ها، ولو در حوزه جغرافیایی ناحیه دارای صالحیت نیست. این فعالیتدر این حوزه

زیست بر  دولت بوم مخربی  و  دارند  کمیاب  و  شکننده  دریاهای  های  و  ناحیه  در  ساحلی  های 
دولت ندارند.  را  آنها  با  مقابله  و  مدیریت  کنترل،  توان  با    بحصا  ای هآزاد  همگام  نیز  پرچم 

کشتی پرچمتمایل  از  استفاده  بر  سختها  کمترین  مصلحتی  این  های  در  را  نظارت  و  گیری 
به  حوزه میها  سازمانعمل  منطقهآورند.  مدیریت شیالت  به  های  نیز  و  ای  عدم حضور  دلیل 

به قادر  مناطق  این  در  دری  نداشتن صالحیت  آزادی  نیستند.  محدودیت  اصل    دیرنواایجاد  و 

ها بدون هیچ محدودیت نیز  منابع زنده و غیرزنده این مناطق برای تمام دولتدسترسی آزاد به  
بهبر مزید   متحد  ملل  سازمان  است.  پیش    علت  دهه  دو  از  آن  مخرب  تبعات  و  وضعیت  این 

شده در دریاهای  واقف شده است. او درصدد است که با الگوی جدید ایجاد مناطق حفاظت  
دولت او    ادزآ تمام  سازمانلزام  و  بین ها  بههای  دریاها  حقوق  از    المللی  تبعیت  و  همکاری 

 تحول وضعیت موجود بپردازد.  های مقرر، بهمحدودیت
 

 شده در دریاهای آزاد   دریاها با ایجاد مناطق حفاظت حمایت از محیط زیست .2
بین  عمدهجامعه  بخش  تبدیل  خواستار  اقیانوسالملل  از  آزاد  ایدر  و   اهای  مناطق    بههای 

شده دریایی، یکی از سازکارهای حمایت    استقرار مناطق حفاظت  2شده دریایی است.   حفاظت
با مفاهیم توسعه  از محیط زیست زیست    حقوق محیطاصول  یافته سیاست و  دریایی است که 

پایدار،   توسعه  اطالعشامل؛  ارزیابی،  پیشگیری،  زیست،  محیط  از  حفاظت    ی، نسارضرورت 
همکاری فرامرزی، تعهدی    3ها نیز سازگار است.و همکاری فرامرزی دولت  رویکرد احتیاطی

است دولت  و  حقوقی  بهتعهد  آزاد    ها  دریاهای  زنده  منابع  مدیریت  و  حفاظت  در  همکاری 
 

مطالعه  1 برای  و    .  مدیریت  به  نسبت  دریاها  حقوق  کنوانسیون  »رویکرد  صالحی،  جواد  ن.ک:  زمینه  این  در  بیشتر 
 . 229(، 1399، )1، شماره  12لعات حقوقی، دوره برداری منابع ژنتیک دریاهای آزاد و تسهیم منافع آن«، فصلنامه مطابهره 

2. Kristina Gjerde et al., “Protecting Earth’s Last Conservation Frontier: Scientific, 
Management and Legal Priorities for MPAs beyond National Boundaries”, Journal of 
Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, Vol. 26, (2016), p 46. 
3. Tullio Scovazzi, “Negotiating Conservation and Sustainable Use of Marine 
Biological Diversity in Areas Beyond National Jurisdiction: Prospects and 
Challenges”, Journal of Italian Yearbook of International Law Online, Vol. 24, (2015), 
p 67. 
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به   است. مسبوق  نحو    به  1سابقه  از    انجامهمین  حفاظت  و  حمایت  برای  محیط  اقدامات الزم 
دریای همین بومزیست  به  بتسن  یزیست  و  شکننده  یا  کمیاب  زیستگاههای  نمونه  طور  های 

کاهش  بسیار  دریایی  موجودات  موجودات  انواع  دیگر  و  خطر  یا  تهدید  معرض  در  در  یافته 
واسطه آن پیشگیری از آلودگی محیط    تا به  بینی شده استکنوانسیون حقوق دریاها نیز پیش 

حو مقرر محقق شود. الزام پیشگیری از آلودگی محیط  ن   هب  یهمکار   زیست دریایی و تعهد به
به   دریایی  از سوی دولتزیست  انفرادی  تحتنحو  مناطق  در  ساحلی  مشهود    های  حاکمیت 

از صالحیت آن مناطق دریایی خارج  نشده است. دولتاست و در  اعمال  های ساحلی در  ها 
ایجاد مناطق  اقتصادی به    یارص نحامناطق تحت صالحیت و دارای حق حاکمه از جمله منطقه  

 پردازند. شده دریایی میحمایت 

معتقدند که می از صالحیت  برخی  مناطق خارج  را در  مناطق تحت حمایت دریایی  توان 

، غافل از اینکه  2کنوانسیون حقوق دریاها نیز ایجاد کرد   194( 5موجب مقررات ماده )  ملی به

م از صالحیت  مناطق خارج  بر  مناطق    لمعا  ، یلرژیم حاکم  از  بازدارنده حمایت موثر  اصلی 

است.  حفاظت ملی  مرزهای  فراسوی  دریایی  استقرار    شده  محدودیت،  این  از  گذر  برای 

  ها بدون خدشه به ای از مناطق تحت حمایت دریایی در مناطق خارج از صالحیت دولتشبکه

یت یا دارای  ح الصت  حهای ساحلی در مناطق دریایی ت سرزمینی دولتاعمال حاکمیت درون

امکان نیز  دریاها  حقوق  کنوانسیون  در  مصرح  حاکمه  اما  حقوق  است.  و  پذیر  اصول  جعل 

گو برای حفاظت، اجرا  های جغرافیایی و ایجاد ساختارهای پاسخاستانداردها، برقراری پوشش 

جامع مشارکت  همکاریمستلز  و  چندوجهیم  است  های  که    3.فرامرزی  است  حالی  در  این 

زیستی    در مناطق خارج از صالحیت ملی برای حفاظت و استفاده پایدار از تنوع  ریامکهلزوم  

پیش  این  بر  سابق  باید  لذا دولت  .استبینی شده  نیز  منطقهها  برای وضع در سطح جهانی،  ای 

دستورالعمل و  مقررات  و  زیستقوانین  محیط  از  حفاظت  و  حمایت  برای  الزم  دریایی    های 

لیکن انجام اصالحات جدید در حوزه ایجاد    .یکدیگر همکاری کنند  با   قهطمنطبق با شرایط من 
 

 . حقوق دریاها کنوانسیون 194(5) و  118، 117. ر.ک. مواد  1

2. Erik J. Molenaar and Alex G. Oude Elferink, “Marine Protected Areas in Areas 
Beyond National Jurisdiction-the Pioneering Efforts under the OSPAR Convention”, 
Journal of Utrecht Law Review, Vol. 5, (2009), p 5. 
3. Natalie C. Ban et al., “Systematic Conservation Planning: A Better Recipe for 
Managing the High Seas for Biological Diversity Conservation and Sustainable Use”, 
Journal of Conservation Letters, Vol. 7, (2013), p 12. 
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در دریاهای آزاد با در نظر گرفتن سازکارهای کنوانسیون حقوق دریاها از   شده حفاظتمناطق 

محیطی و پر کردن خالءهای آنها در الگوی جدید  جمله؛ اصول احتیاط و ارزیابی تاثیر زیست

 ای آزاد مثمرثمر است. هیار د  رشده دایجاد مناطق حفاظت 

پیش  تنظیم  برای  مقدماتی  ایجاد کمیته  با  متحد  ملل  نویس سازکار  مجمع عمومی سازمان 

الزام بین حقوقی  ایجاد و مدیریت  آور در سطح  برای  در دریاهای  شده    مناطق حفاظتالمللی 

اقیانوس و  کنوانسیون  به    هاآزاد  و  دریاها  حقوق  کنوانسیون  مقررات  یستی  ز  عنوت موجب 

استپیش  شده  متحد  اهتمام    1. قدم  ملل  سازمان  عمومی  بهدر  مجمع  ویژه  از    توجه  حمایت 

زیستگاهبومزیست و  آسیبها  صالحیت  های  از  خارج  مناطق  در  دریایی  های  دولتپذیر 

المللی  ای و بین است. مجمع عمومی با دعوت از تمام نهادهای منطقه  سابقه  مسبوق به  ساحلی

ح دریاها  و حق   زهو در  متوجه  ق  تهدیدات  و  خطرات  که  است  تنوعبومزیستخواسته  و    ها 

معرض در  آسیب  زیستی  و  بهخطر  راجع  و  کنند  شناسایی  علمی  مبانی  اساس  بر  را    پذیر 

المللی و دیگر سازکارهای مرتبط و منطبق با مقررات  های بین نامههای موجود موافقتظرفیت

  ویژهت الزم را انجام دهند. مجمع عمومی با تشکیل کارگروه  ا یق ق تح   کنوانسیون حقوق دریاها

استخواست  بررسی    ه  موضوعات  این  حقوقی  ابعاد  توسعه  گزینه  شود،که  رویکردهای  و  ها 

بین  هماهنگی  و  معرفی  همکاری  سازمان د.شوالمللی  از  عمومی  شیالت  مجمع  مدیریت  های 

ی خواسته است که اقدامات الزم را  دورنیارهای دپرچم کشتی  های صاحبو دولت  ایمنطقه

، 2شیالت انجام دهند حجم  پذیر متاثر از کاهش  های دریایی آسیببومزیستبرای حمایت از  

آسیببومزیستاینکه    از جمله دریایی  برای های  را  شیالت  فعالیت  و  کنند  شناسایی  را  پذیر 

 انجام اقدامات مدیریتی و حفاظتی کافی متوقف کنند.  

تنوعوسی نوان ک حفاظت  ،زیستی  ن  مناطق  ایجاد  برای  مناسبی  علمی  دریایی  شده    الگوی 

معیارهای علمی برای شناسایی مناطق    ،زیستی   های عضو کنوانسیون تنوعاست. برخی از دولت

ها را بر  شده دریایی در اقیانوس  ای مناطق حفاظتو ایجاد شبکه  3زیستی یا    شناسی بومخاص  

به  اند.  کرده  بیصوت  نآاساس رهنمودهای   این اقدامات  لحاظ محدودیت اعمال مقررات اما 
 

1. Robert Blasiak, et al, “Negotiating the Use of Biodiversity in Marine Areas Beyond 
National Jurisdiction”, Journal of Frontiers in Marine Sciience, Vol. 3, (2016), p 2. 
2. Petra Drankier, “Marine Protected Areas in Areas beyond National Jurisdiction”, 
International Journal of Marine and Coastal Law, Vol. 27, (2012), p 306. 
3. Ecologically or Biologically Significant Areas. 
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کارگیری در دریاهای   های عضو برای بهزیستی در قلمروهای سرزمینی دولتکنوانسیون تنوع 

اجرای کافی توأم نیستند. با وجود این، اهتمام سازمان ملل متحد در تصویب  آزاد با ضمانت  

سوم،  موافقت اجرایی  به    زملست منامه  تکالیف  این  سازگاری  و  مناطق  هماهنگی  ایجاد  سوی 

پشتحفاظت   حال  در  که  است  آزاد  دریاهای  در  اجالسشده  گذاشتن  و    سر  مشارکت 

دولت است.  اظهارنظر  عضو  حفاظتهای  مناطق  در   ایجاد  اقیانوس  شده  و  آزاد    ها، دریاهای 

حمایت و حفاظت    تعهد  ق حق ت ی  امجمع عمومی سازمان ملل متحد برجدید    الگوهاییکی از  

، بستری  شده دریایی  مناطق حفاظتو مدیریت  ایجاد  رو  از این .  استدریایی    از محیط زیست

دولت همکاری  زیستبرای  محیط  از  حفاظت  و  حمایت  در  زیست  ها  و  های  بومدریایی 

شکننده   یا  آزاد  آن  کمیاب  دریاهای  آباشندمیدر  دریاهای  در  دریانوردی  آزادی    بر   ادز. 

اما    1. الملل عرفی میسر استو دیگر قواعد حقوق بین   حقوق دریاهااساس مقررات کنوانسیون  

بین  بحقوق  آزاد  دریاهای  در  که  دریانوردی  آزادی  اصل  و  عرفی  در  ه  الملل  و  مطلق  طور 

به اقتصادی  انحصاری  قابل    منطقه  نسبی  هستندنحو  مانع،  اتکا  مناطق    نباید  مدیریت  و  ایجاد 

گرفته از  ماهیت این تعهد نشأتند.  باش حمایت خارج از قلمرو دریای سرزمینی    حت ت ی  یدریا

بین  دولتحقوق  تمام  برای  که  است  عرفی  سازمانها  الملل  بین و  است،  الزامالمللی  های  آور 

نتیجه    ،نحوی که از قَِبل اجرای آن  به  ،که خصوصیات و ابعاد این تعهد نامشخص باشدولو این 

   حاصل نشود.حیط زیست دریاها  مز ا ت ظحفاکامل 

که دیگر  ، در حالی2کند را صادر می  المللی دریاها مجوز استخراج منابع در ناحیه مقام بین 

از  منطقههای  سازمان حفاظت  مسئولیت  زیست  ای  دارمحیط  برعهده  را  شامل:  د.  نآن  ناحیه، 

است آن  زیربستر  و  بستر  اقیانوس،  دولت  3کف  ملی  صالحیت  از  محیط    جارخا  هکه  است. 

بین  مقام  اختیارات  و  صالحیت  سیطره  در  ناحیه  میزیست  قرار  دریاها  مقام  گیرد.  المللی 

ابتدای سال  بین  تا  بستر دریاها  با دولت  29تعداد    2019المللی  را  امضا کرده است. قرارداد    ها 

از  دولت و جلوگیری  ناحیه  طبیعی  منابع  از  و حفاظت  حمایت  راستای  در  نیز  به    اترساخها 
 

 . حقوق دریاها کنوانسیون 87(1ر.ک. ماده ).  1

ماق دریاها در  محیط زیست منطقه اعبیشتر در این زمینه ن.ک: جواد صالحی، »مسئولیت جبران خسارت به    . برای مطالعه2
بین رویکرد  حقوق  و  عرفی  شنامتالملل  حلقض  دوره  عبه  عمومی،  حقوق  مطالعات  فصلنامه  دریاها«،  بستر  ،  49اختالف 

 . 199(، 1398، )1شماره  

 کنوانسیون حقوق دریاها. 1(1ر.ک. ماده ).  3
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بهگونه مکلف  ناحیه،  جانوری  و  بین   های گیاهی  مقام  مقررات مصوب  دریاها  رعایت  المللی 

نظر گرفتن الزامات مقرر   های خاص با دربرداریایجاد مناطق برای بهره ، در این شرایطهستند. 

ون  ی نسانوک واسطه  ها به  اما دولترو است.  کارهای پیش یکی از راه  ،برای حفاظت از آن منطقه

نمی دریاها  بهحقوق  حمایت    توانند  مناطق  بپردازند.  ایجاد  ناحیه  در  دریایی  قوانین  شده  در 

یا چندبخشی  بین  مناطق چندکاربری  استقرار  برای  منطقه  المللی هیچ سازکاری  این  وجود  در 

  ها کاربری در مناطق خارج از صالحیت دولت  شده دریایی با چند  ایجاد مناطق حفاظت  .ندارد

گسترده  هم قانونمند کردن طیف  فعالیتمستلزم  از  بهای  بشری  هم  های  افزایی جمعی منظور 

ها  آنزیستی دریایی مختلف    تنوع های در معرض تهدید یا خطر و  بومزیستبرای حفاظت از  

بین لذا همکاری  است.   مناطق حفاظتمقام  از  برای حمایت جامع  شده دریایی    المللی دریاها 

های ساحلی و  این همکاری هم با دولت  ضروری است.  های ساحلیدولتت  یحالص  زخارج ا

   ای است.المللی دریانوردی و مدیریت شیالت منطقههای بین هم با سازمان

اند  نپرداخته  مقوله ایجاد مناطق چندکاربری یا چندوجهی  المللی بههای بین نامهموافقتاما  

بههنمیزن  یگیری در اترجیح واگذاری تصمیمتا   ای حفاظت و استفاده  های منطقهمدیریت  ها 

بر این حفظ شودزیستی    پایدار از تنوع بین های منطقهبرخی از سازمان  ، . سابق  بهای و    المللی 

در نواحی خارج    2ای یا سازکارهای مدیریت منطقه  1شده دریایی بخشی   ایجاد مناطق حفاظت

پرداخته ملی  صالحیت  فعااند.  از  صالحیت    یها یتللیکن  از  مناطق  این  در  بشری  مخرب 

دولت ملی  سطح  در  مرسیدگی  است.  خارج  مناطق  ها  در  دریاها  حقوق  کنوانسیون  قررات 

به بینیصالحیت دولت ساحلی اجازه وضع مقررات و پیش   تحت  به   های الزم    دولت ساحلی 

به بخشیدن  الزام  محدودیت  منظور  میاین  را  سایر  ها  در  لیکن  از  دق  طنامدهد،  ریایی خارج 

  این وضعیت همچنان بدون ضمانت ها و دریاهای آزاد  مانند: اقیانوسصالحیت دولت ساحلی  

پرچم در این مناطق محفوظ  اگرچه سازکار اعمال صالحیت دولت صاحب  اجرا باقی است.  

ی  لحا  استفاده از این اختیارات ندارند. این درپرچم تمایلی به  های صاحب  است، لیکن دولت

العاده حساس  المللی دریانوردی بر ایجاد مناطق دریایی فوقگذاری سازمان بین قانونست که  ا

برای رفع  المللی  های مخرب کشتیرانی بین برای حمایت از این نواحی در قبال برخی از فعالیت

 
1. Sectoral Marine Protected Areas. 
2. Area-based Management Tools. 
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ی  دصاتاجتماعی، اقانسانی،  ،  شناسیبومدالیل    به  2العاده حساس مناطق فوق  1است.   این نگرانی

علمیی بین   ا  بهدارای وضعیت حقوقی  هستند،  هستند    المللی  مکلف  تمام کشورها  نحوی که 

این مناطق در قبال عملکرد تمام کشتی  3اقدامات حمایتی مرتبط  های در  را برای محافظت از 

آب در  تردد  دهندحال  انجام  حاکمیت  تحت  دولت  4.های  صالحیت  در  عدم  ساحلی  های 

المللی دریانوردی  ها و تکالیف سازمان بین د نیز موید شرح مسئولیتا آز  ایه ها و دریااقیانوس

 در این رابطه است.  

دولت برای  تکلیف  و  مسئولیت  ایجاد  نافی  وضعیت  سازمان  این  با  همکاری  لزوم  در  ها 

پیش بین  سازکارهای  اعمال  و  دریانوردی  مجازاتالمللی  یا  دولتگیرنده  حق  در  های  کننده 

ک  نیست  است.    2015ل  اس  زا  هخاطی  گرفته  قرار  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  مدنظر 

مناطق ایجاد  چراکه   بین   این  سازمان  سوی  دریانوردی  از  به  المللی  سابقه    است.سابقه  مسبوق 

المللی و  نویس سازمان دریانوردی بین پیش العاده حساس دریایی به  شناسایی مفهوم مناطق فوق

سوئ دولت  نماینده  بین نک  ر د  دتصریح  آلودگی فرانس  از  پیشگیری  و  نفتکش  ایمنی   5المللی 

ارزش  برمی مناطق دارای  از  نماینده دولت سوئد مساله حمایت ویژه  این کنفرانس  گردد. در 

خاطر اهداف علمی را مطرح کرد.  ها به  خاطر منابع طبیعی تجدیدپذیر یا اهمیت آنخاص به  

و    هم  هادولت الگو  بین مانزسا  یقراز طبر اساس همین  بهالمللی ذیهای  متعهد  وضع   صالح 

به و  جلوگیری  برای  الزم  استانداردهای  و  مناطق    مقررات  آلودگی  رسانیدن  دریایی  حداقل 

فعالیتتحت صالحیت   نتیجه  یکدیگر هستند.  های کشتیدر  با  آنها  یا تصادم  این  رانی  لیکن 

رسمیت شناخته شدن    و بهطرف  کی  ز ا  یالمللی دریانوردسازمان بین تئوری، مستلزم همکاری  

  المللی دریانوردی سازمان بین دیگر است.    های عضو از طرفسازکارهای آن از سوی دولت

بین  دریانوردی  امنیت  و  ایمنی  از  مسئولیت  ناشی  دریا  آلودگی  از  جلوگیری  و  المللی 

دارد.  فعالیت را  کشتی  زمانیهای  تا  اقدامات  این  و  لیکن  همکاری  با  های  ازمانسل  معاتکه 

 المللی دریاها نباشد، چندان مثمر ثمر نیستند. ای شیالت و مقام بین مدیریت منطقه
 

1. International Maritime Organization (2005) Revised Guidelines for the Identification 
and Designation of Particularly Sensitive Sea Areas, A.982 (24). 
2. Particularly Sensitive Sea Areas. 
3. Associated Protective Measures. 
4. Kevin H. Pegram and Martin D. Robards, “Relevance of a Particularly Sensitive Sea 
Area to the Bering Strait Region: A Policy Analysis Using Resilience-Based 
Governance Principles”, Journal of Ecology and Society, Vol. 20, (2015), p 27. 
5.  International Conference on Tanker Safety and Pollution Prevention, 1978. 
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 دریایی شده حفاظتروی سازمان ملل متحد در ایجاد مناطق  های پیشچالش .3
ها و منابع دریاها  تمام استفاده  الملل عمومی است که بهای از حقوق بین حقوق دریاها شعبه

فوقق  مناطپردازد.  می مناطق  دریایی  این  هستند.  دریاها  حقوق  موضوعات  از  حساس  العاده 

به   فعالیتنسبت  از  ناشی  بین صدمات  دریایی  آسیبهای  لذا  المللی  هستند.  سازمان  پذیر 

فعالیتبین  قانونمند کردن  متولی  بیهای کشتیالمللی دریانوردی  از ن رانی    المللی و جلوگیری 

کشتی بر  تاثیرات  آسیب  حفاظتمناطق  رانی  دریایی  است.  شده  آزاد  دریاهای  در  پذیر 

بهدولت مجاز  نیز  ساحلی  کشتی  های  در  قانونی  تبعیت  مداخله  از  اطمینان  برای  خارجی  های 

استانداردهای   و  مقررات  از  بین آنها  دریانوردیسازمان  اساس  .هستند  المللی  این  حمایت    بر 

رانی برعهده  های کشتیطرات ناشی از فعالیتقابل خدر م العاده حساسگسترده از مناطق فوق

رانی شامل؛ آلودگی از مواد زائد،  المللی دریانوردی است. تاثیرات ناشی از کشتیسازمان بین 

د. این آلودگی ممکن است  ن باش میدریا    فاضالب، نفت و مواد شیمیایی خروجی از کشتی به

ف یا  کشتی  معمول  عملیات  از  ناشی  تصادم،  غیرقانونی  عالیتبرحسب  تاثیرات    آنهای  باشد. 

نهنگ با  تصادم  شامل؛  کشتی  الکفیزیکی  صدای  پشتها،  و  دریایی  جاندارن  دیگر  یا  ها 

کشتی   تنظیم.  باشندمیفراگیر  و  باعث    کنترل  آلودگی  ایجاد  بر  عالوه  کشتی  توازن  آب 

م گسترش گونه مهاجم  زیستیهای  محیط  اصلی  تهدیدات  از  یکی  گیاه پوش   شود که  ی  ش 

بین بنابراین  باشد.  دریایی می به   المللی دریانوردیسازمان  پیشگیری از این آثار مخرب،    برای 

 پردازد. المللی میرانی بین وضع و اجرای چارچوب قانونی برای کشتی

مصوب   بین سازکارهای  دریانوردیسازمان  مق   المللی  اساس  حقوق  بر  کنوانسیون  ررات 

الزام هستند.دریاها  ا  آور  محدودیتیکی  بین های  ز  دریانوردیسازمان  کاهش   المللی    برای 

کشتی از  ناشی  دریایی  خطرات  مناطق  ایجاد  و  طراحی  دریایی،  زیست  محیط  برای  رانی 

للی  المسازمان بین ها و دریاها است. تصور این است که  العاده حساس در سرتاسر اقیانوسفوق

ایجاد   دریانوردی فوق  با  حسا مناطق  به  العاده  دریانوردی س  آزادی  اصل  پرداخته    1تحدید 

ها  آگاهی دولت  از این طریق  المللی دریانوردی سازمان بین   کهاست، لیکن واقعیت این است  

از محیط زیست لزوم حفاظت  بر  این    را  بر شناسایی  نظارت آن  تا  افزایش داده است  دریایی 
 

زمینه ن.ک: جواد صالحی، »اعمال صالحیت در حقوق بین الملل دریاها در تقابل میان اصل  این  ر  د  بیشتر  . برای مطالعه1
 . 22 ،(1396، )32، شماره 8شناسی، دوره آزادی دریانوردی و حق حفاظت از تاسیسات فراساحلی«، فصلنامه اقیانوس
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و ح ازمناطق  این آن  مایت  از  باشد.  محفوظ  دها  مناطق  سوی  فوقریایی  رو  از  العاده حساس 

بین  به  سازمان  دریانوردی  آسیبالمللی  دریایی  مناطق  از  حمایت  از  منظور  متاثر  و  پذیر 

بین کشتی فعالیترانی  دیگر  و  میالمللی  طراحی  دریانوردی  مناطق  های  طراحی  لذا  شوند. 

شوند. یین میردی تعالمللی دریانوایطی است که از سوی سازمان بین العاده حساس تابع شرفوق

به منطقه  یک  شناسایی  فوق برای  منطقه  سه  عنوان  که  است  الزم  دریایی  حساس  العاده 

فرهنگی،   اجتماعی،  اکولوژیکی،  ارزش  دارای  منطقه  اینکه  اول  شود:  احراز  خصوصیت 

نسبت   اینکه  دوم  باشد.  آموزشی  یا  علمی  بین فعالیت  بهاقتصادی،  کشتیرانی  المللی  های 

باشدپذیآسیب فعالیت  ر  قبال  در  منطقه  این  از  حمایت  برای  اقداماتی  اینکه  سوم  های  و 

بین  بین کشتیرانی  سازمان  سوی  از  ایجاد  المللی  تقاضای  باشد.  شده  وضع  دریانوردی  المللی 

ای جلوگیری از آلودگی  کننده آن بر  منطقه خاص با دالیل موجه و مدارک فنی و علمی تایید

شود تا ضرورت ایجاد چنین منطقه خاص  ی دریانوردی ارجاع میالمللسازمان بین   ها بهکشتی

کند احراز  بین   .را  شرایط  سازمان  و  ساحلی  دولت  تقاضای  احراز  از  پس  دریانوردی  المللی 

به  اقتصادی  انحصاری  منطقه  در  منطقه خاص  ایجاد  بر  سا   حاکم  دولت  از  به نمایندگی    حلی 

ی حامل پرچم آنها در این منطقه مشمول چه  ها شتیکند که کهای عضو اعالم میتمام دولت

بین محدودیت سازمان  از  مجوزی  چنین  اخذ  از  پس  تنها  ساحلی  دولت  هستند.  المللی  هایی 

های خارجی در منطقه خاص  های الزم را بر کشتیتواند مقررات و محدودیتدریانوردی می

 د. شومحقق  نیزکه امنیت دریانوردی نحوی ، به کند مدنظر اعمال

منظور جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی از    وضع قوانین و مقررات الزم به با  احلی  س دولت  

های دریانوردی قابل اعمال  المللی و رویه قواعد و استانداردهای بین   ، خاص  هر منطقه ها برای کشتی 

  اعمال   مناطق   های متقاضی عبور از این دریانوردی را بر کشتی المللی  ایجاد شده از سوی سازمان بین 

منطقه تعریف شده  بر همین اساس    1تا از ِقَبل آن امنیت دریانوردی گسترش و تقویت یابد. نماید می 

  وضعیت زیست   بنا به نیز  در منطقه انحصاری اقتصادی دولت ساحلی متقاضی    2خاص و مشخص 

به  و  آن  م   محیطی  از  حفاظت  آن  منظور  محدودیت می هم  نابع  مشمول  عبور تواند    مرور   و   های 

تصمیم کشتی  گیرد.  قرار  به ها  راجع  ماده    گیری  در  مذکور  خاص  منطقه  کنوانسیون    211ایجاد 
 

 .حقوق دریاها کنوانسیون 211(a()6. ر.ک. ماده )1

2. A Particular, Clearly Defined Area. 
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المللی دریانوردی است. تعیین مناطق خاص  عهده سازمان بین   شرایط الزم بر   حسب   حقوق دریاها 

مناطق  این  بر  مقررات خاص  اعمال  و  بین   دریایی  سازمان  مجوز  و  مشورت  دریانورد با  ی  المللی 

ی است که دولت ساحلی حسب مقررات  ی ها گیری گیرد. این وضعیت برخالف تصمیم می  صورت 

اتخاذ می   حقوق دریاها کنوانسیون    53و    41،  22مواد   اجرا در  راسًا  قابل  تا اقدامات موقت  نماید 

 ماید.  های خارجی اعمال ن مناطق تحت صالحیت بر روی کشتی 

ها غیر  یگر کارکردهای دریاها و اقیانوسد  به  پذیر بودن منطقه خاص دریایی نسبتآسیب

فعالیت بین از  کشتیرانی  بین   ،المللیهای  سازمان  رژیم  نیست. مشمول  دریانوردی    المللی 

دولتکما تعهد  اول،  طرف  از  بهاینکه  آثار    ها  از  ناحیه  زیست  محیط  از  حفاظت  و  حمایت 

معدنبار  زیان از  و  ناشی  نظارت  تحت  منطقه  این  در  بین لعملدستوراکاوی  مقام  المللی  های 

مواد   برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی و سایر  مقام دریاها  است.  قرار گرفته  دریاها 

اکولوژیک   توازن  در  تداخل  کنترل  و  کاهش  جلوگیری،  و  دریا  زیست  محیط  برای  مضر 

لزوم حفاظت م فعالیتمحیط زیست دریا و  آثار مضر  از  وبی،  های حفاری، الیرحیط زیست 

یختن زباله، ساخت و استفاده و نگهداری تاسیسات، خطوط لوله و سایر ابزار و ادوات مربوط  ر

المللی  تصمیمات مقام بین های مناسب بپردازد. نامهوضع مقررات و آیین ها باید به این فعالیتبه 

ها در  محیطی خاص و حفاظت از آن  ق دارای منفعت زیستبستر دریاها بر ضرورت ایجاد مناط

محیطی خاص در    منطقه دارای منفعت زیست  تعداد نهبینی  کاوی و پیش های معدنقبال فعالیت

کالریون  است  1کلیپرتون -ناحیه  تفکر  همین  از  تبعیت  در  نیز  شمالی  آرام  دریای    2. اقیانوس 

بارسلونا  کنوانسیون  با  شم3مدیترانه  اقیانوس  جنوب ،  قطب  معاهده  با  شمال  4الی  آتالنتیک   ،

اُسپار با کن   شرقی نومیا   5وانسیون  با کنوانسیون  اقیانوس آرام  منطقه جنوب  الزامات    6و  مشمول 

قرار گرفته ملی  از صالحیت  مناطق خارج  از قسمتخاص  برخی  باند و حتی  آنان  جز    ههای 

  7اند.تعریف شدهشده دریایی  مناطق حفاظت  ء منطقه جنوب اقیانوس آرام جز

 
1. Clarion-Clipperton Zone. 
2.  International Seabed Authority, (2013), Decision of the Council of the International 
Seabed Authority Relating to Amendments to the Regulations on Prospecting and 
Exploration for Polymetallic Nodules in the Area and Related Matters, ISBA/19/C/17.  
3. Barcelona Convention, 1976. 
4. Antarctic Treaty, 1959. 
5.  OSPAR Convention, 1992. 
6. Noumea Convention, 1986. 
7. Kristina Gjerde et al., Ibid, p. 50. 
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ها  های دریایی در معرض خطر و حفاظت از زیستگاهنمونه  یحمایت و احیابر همین اساس  

زیست نظر  از  حساس  نواحی  دیگر  تحت  و  دریایی  مناطق  یا  آزاد  دریاهای  در  شناختی 

بهمنظور دولتواجد اهمیت است. بدین از طرف دوم  صالحیت دولت ساحلی   حفاظت و    ها 

ها خواسته شده  ند. لذا از دولتهد هستار از منابع زنده دریایی در دریاهای آزاد متع استفاده پاید

منطقه دوجانبه،  انفرادی،  اقدامات  قالب  در  تا  مقررات  است  چارچوب  در  چندجانبه  یا  ای 

بین  سازمانسازمان  دیگر  و  دریانوردی  بین المللی  ذیهای  به المللی  ضرورت    صالح  ارزیابی 

ها  دولتبر این اساس  ازند.  دریایی بپرد  رای جلوگیری از تخریب محیط زیستاقدامات بیشتر ب

احیابه و  زیستگاهنمونه  یحمایت  از  حفاظت  و  دریایی  نظر های  از  حساس  مناطق  و  ها 

های  های دریایی و زیستگاهبومها باید زیستلیکن قبل از آن دولت  پردازند.شناختی میزیست

  حفاظت   مناطق  زیستی و کارآمدی را شناسایی کنند و با طرح  عحیاتی دارای سطح باالی تنو

اساس ضروری  محدودیت  ،شده این  بر  کنند.  ایجاد  مناطق  این  از  استفاده  برای  را  های الزم 

اقدام   و  احتمالی  تهدید  میان  منظمی  ارتباط  و  شود  مشخص  مناطق  این  محدوده  که  است 

آموزه حسب  آن  با  منطبق  بین مدیریتی  حقوق  سازکارهای  های  لیکن  شود.  ایجاد  الملل 

این   بهمناطق  مدیریت  متکی  ارزش  باید  و  تهدیدات  گرفتن  نظر  در  و  علمی  های  مطالعات 

شناسی باشد. تعیین یک سازکار کلی برای اجرا در تمام مناطق ممکن نیست. ابزارهای  زیست

به توجه  با  باید  منطقه  هر  در  ب   مدیریت  و  تعیین  منطقه  بر  حاکم  از  شرایط  شوند.  گرفته  کار 

نحوی    مناطق نباید جلوگیری شود، بلکه این مناطق باید به  در این های معمول یا خاص  فعالیت

 شناسی آن حفظ شوند. های زیستمدیریت شوند که ارزش

های آزاد است. شیالت و  زیستی دریا   مهمترین عامل تهدیدکننده تنوع،  فعالیت ماهیگیری

 1.گیرندار میقر ای های مدیریت شیالت منطقهسازماننترل و مدیریت برداری از آنها در ک بهره

متحد  موافقت ملل  سازمان  ماهی  منابع  سوم،  نامه  طرف  نگرانی  از  رفع  تخریب  برای 

با همکاری سازماناز دولتهای جانداران دریایی  زیستگاه های مدیریت ها خواسته است که 

منطقه الزامیسازکارها  ،ایشیالت  بری  محدودیت،  آور  صید،  مکانی  و  زمانی  ممنوعیت  ای 

سازمان  بندیهسهمی کنند.  ایجاد  صید  گزارش  منطقهو  شیالت  مدیریت  برای  نیز  ای  های 
 

1. Kristina Gjerde, “High Seas Fisheries Governance: Prospects and Challenges”, in 
Davor Vidas and Peter Johan Schei (eds.), The World Ocean in Globalisation: 
Challenges and Responses (Nederland: Martinus Nijhoff Publishers, 2011) p 223. 
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تبعیت دولت از سیستمگسترش  بهره های کنترل، گزارشهای عضو  نیز  نظارت جامع  و  دهی 

منطقهسازمانلذا    گیرند.می شیالت  مدیریت  جغرافی ای  های  شرایط  ممنوعیت    به ایی  حسب 

نمونه حمایصید  برای  خاص  باهای  و  از  ت  حمایت  یا  مدیریت  تحت  منابع  زسازی 

آسیببومزیست دریایی  عمومی    1پذیرهای  مجمع  مقرر  الگوهای  تحت  دریا  بستر  در  مستقر 

می متحد  ملل  ممنوعیت2پردازند سازمان  سازمان.  منطقههای  شیالت  مدیریت  در  های  ای 

شمال شمالش  آتالنتیک  آتالنتیک  جنوب  رقی،  آتالنتیک  و  برش  غربی  اساس    رقی  همین 

مختلف مطالعات علمی دریایی از جمله؛    فرایندهایشرایط و    شناسایی این مناطق تحت  3است.

حفاظت  منطقه  جامع  طرح  معین،  علمی  شاخص  اساس  بر  مناسب  منطقه  ایجاد  شده    تجویز 

ذی مقام  سوی  از  رسمی  تعیین  اقدامات  صالح،  دریایی،  اتخاذ  و  مدیریت  طرح  تصویب 

 .  اندصورت گرفتهشده دریایی  اهداف ایجاد منطقه حفاظت ای کسبمدیریتی بر

شده  ای برای ایجاد مناطق حفاظت  های مدیریت شیالت منطقهسازکارهای محدود سازمان
شده تلقی  موثر  ملی  صالحیت  از  خارج  قلمرو  در  این  دریایی  میان  هماهنگی  اما  اند، 

منطقهس بین ازکارهای  نیازمند عزم  فرامنطقهو ساز  المللیای هم  اوالً  کارهای  ای است. چراکه 
منطقه از یک سازمان مدیریت شیالت  منطقهاین سازکارها  تا سازمان مدیریت شیالت  ای  ای 

به   وابسته  و  متفاوت  پیش دیگر  شرایط  امکانات  با  منطبق  سازکارها  تفاوت  است.  آنها  روی 
جغ و  دولتمنطقه  لیکن  است،  درک  قابل  آن  اجرایی  ف  هارافیای  و  تحت  سیاسی  شارهای 

از   آنها  برچیدن  یا  دریایی  تاسیسات  و  تجهیزات  نصب  برای  مثاًل  منطقه  یک  در  اقتصادی 
بین  میاستانداردهای  طفره  همگان  قبول  مورد  تا جاییالمللی  مناطق  روند،  میان  هماهنگی  که 

م  سازکارهای  مشمول  دریایی  منطقهمختلف  میختلف  باقی  الینحل  های  ثانیاً    ماهنگی ماند، 
سازمان که  است  ممکن  جایی  تا  دریایی  مختلف  مناطق  منطقهمیان  شیالت  مدیریت  ای  های 

ها از  که عمده وسعت دریاهای آزاد و اقیانوسهای در این مناطق باشند، حال آنمتولی فعالیت
آ دریاهای  مناطق  تمام  هستند.  خارج  چارچوب  سازمان این  مدیریت  سیطره  تحت  های  زاد 

 
1. Vulnerable Marine Ecosystems. 
2. United Nations (2006) Sustainable Fisheries, Including Through the 1995 
Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention 
on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and 
Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, and Related 
Instruments, Resolution A/RES/61/105. 
3. Glen Wright, et al, “Advancing Marine Biodiversity Protection through Regional 
Fisheries Management: A Review of High Seas Bottom Fisheries Closures”, IDDRI 
Working Paper, No. 14/14, Paris, (2014), p. 12. 
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های مدنظر آنها نیستند. اگرچه اشکال دوم را  ای و مشمول محدودیتهت منطقمدیریت شیال
ای متعدد برای تمام وسعت دریاهای آزاد  های مدیریت شیالت منطقهتوان با ایجاد سازمانمی

ظر از اینکه رفع تهدید نقوت خود باقی است. صرف مرتفع کرد، لیکن اشکال اول همچنان به  
دبومتخریب زیست بهره  ریاهای های  اثر  در  تهدیدات  آزاد  از  قسمت  از شیالت یک  برداری 

ایجاد   صِرف  بنابراین  است.  ناحیه  معدنی  منابع  و  کشتیرانی  شامل  دیگر  متعدد  احتمالی 
منطقهسازمان شیالت  مدیریت  حفاظت  های  مناطق  موجد  متعدد  قلمروای  در  دریایی   شده 

 های مقرر نیست.  ها از محدودیتتام دولتحت صالحیت آنها در دریاهای آزاد و الزام تم

 

 گیری نتیجه 
مالحظات   از  ناشی  دنیا  سرتاسر  در  دریایی  زیست  محیط  از  روزافزون  حمایت  ضرورت 

خصوصیات    ،تهدید  های دریایی کمیاب یا در معرضبومهای اخیر است. زیستعلمی در سال

حقوقی متفاوت بر   شرایط   تا ضرورت حاکمیتشود  باعث میاین وضعیت  ند که  ای دارویژه 

مناطق   شوداین  حفاظت    .احساس  مناطق  حقوق  ایجاد  کنوانسیون  در  آزاد  دریاهای  در  شده 

حمایت ابعاد  از  یکی  اجرای  دریاها  برای  جامع  حقوقی  چارچوب  لیکن  است،  حقوقی  های 

م  دریاها  حقوق  کنوانسیون  در  تعهدی  که  چنین  است  واقف  متحد  ملل  سازمان  است.  فقود 

شده  های توصیهتنظیم و تبیین قواعد، استانداردها و روشهمکاری در    ها بهدولتتمام  تکلیف 

المللی منطبق با مقررات کنوانسیون حقوق دریاها برای حمایت و حفاظت از محیط زیست  بین 

سابقه است. اما تاکنون    مسبوق به  قهمنط هر  های  گیژنظر گرفتن خصوصیات و وی  دریاها با در

های کشتیرانی، شیالت  در حوزه  های بخش عمومیسازمانلحاظ عدم همکاری  یف به  این تکل

لحاظ  و منابع معدنی در دریاهای آزاد معطل باقی مانده است. از طرف دیگر دریاهای آزاد به  

بع ژنتیکی بِکری هستند و به  و منا   هابومها واجد زیستدوری و عدم دسترسی اکثریت دولت

تا و  تاثیر  بر  لحاظ  زیستثر  دولتبومدیگر  حاکمه  تحت  مناطق  در  ولو  دریایی  های  های 

حمایت بیشترین  نیازمند  مناطق  ساحلی  ایجاد  هستند.  قانونی  دریایی   حفاظت های  بدین    شده 

ست. بر این اساس  ها و دریاها ازیستی اقیانوسمنظور از سازکارهای مدیریت حفاظت از تنوع  

است   صدد  در  متحد  ملل  راس سازمان  از  در  هدف  این  تحقق  در  های  ظرفیتتای  مقرر 

 برداری کند.  بهرهو دیگر سازکارهای مرتبط  زیستی کنوانسیون حقوق دریاها، کنوانسیون تنوع
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مناطق   توسعه  و  در  حفاظتشناسایی  و    شده  ماهیت  شناخت  مستلزم  آزاد  دریاهای 

ای  ظرفیتکارکردهای  و  قوانین  در  مناطق  استن  موجود  نشان  هافتهیا.  های  پژوهش  این  ی 

برای    مقررات کنوانسیوندهد که  می در  شده    مناطق حفاظتو مدیریت  ایجاد  حقوق دریاها 

، لیکن این مقررات  ستا   شرایط حقوقی این مناطقکلی راجع به  واجد الگویی  های آزاد  دریا

مصداق و  اجرا  مرحله  دردر  دولت  یابی  صالحیت  از  خارج  دریایی  ساحلیمناطق  با    های 

خواسته شده است    حقوق دریاهاکنوانسیون  های عضو  . از دولتهاماتی جدی روبرو هستنداب

روش و  استانداردها  قواعد،  تبیین  و  تنظیم  توصیهدر  بین   های  مقررات  شده  با  منطبق  المللی 

م از  حفاظت  و  حمایت  برای  دریاها  حقوق  در کنوانسیون  با  دریاها  زیست  گرفتن    حیط  نظر 

تعهد کلی رعایت اصل ارزیابی   .ای با یکدیگر همکاری کنندای منطقههگیژیخصوصیات و و

. این  ای از این همکاری استجلوه  ، ها در دریاهای آزادمحیطی برای تمام دولت  تاثیر زیست

به مربوط  مناطق    تعهد  از  یک  هر  در  معدنی  منابع  استخراج  و  لیکن  شیالت  است،  دریایی 

زیست تاثیر  حمحیطی    ارزیابی  زیستبرای  از  منابع    مایت  استخراج  که  است  دریایی  محیط 

یا معدنی وضعیت   برهم  بومزیستشیالت  مناطق  نزند.    موجود آن را  استقرار  بر همین اساس 

دولت صالحیت  تحت  دریایی  مناطق  در  دریایی  شده  و  حمایت  شناسایی  با  ساحلی  های 

اصل پذیر با رعایت اصل احتیاط و  ی آسیبهای دریایها و نمونهبومریزی راجع به زیستبرنامه

زیست تاثیر  می  محیطی  ارزیابی  بهصورت  مشروط  اقدامات    گیرند،  با  آن  سازکارهای  اینکه 

سازمان سوی  از  شده  اتخاذ  بین مشابه  الگو  های  این  اما  باشند.  سازگار  دریاها  حقوق  المللی 

برای دریاهای آزاد و    است کههای ساحلی  حاکمیت دولت  قلمروهای دریایی تحتمربوط به  

های  مدیریت فعلی سازمانکه  اجرای خاصی مواجه نیست. در عین حالها با ضمانت  اقیانوس

سازمانی، پراکنده و صالح در امور مناطق خارج از صالحیت ملی تابعی از مقررات درونذی

  .ستندهبدون هماهنگی با یکدیگر  

قاعده از  دمندیبرخی  سوی  از  مقرر  ساهای  از  ولت  ناشی  خطرات  متوجه  تنها  حلی 

که تمام خطرات احتمالی  محیط زیست دریایی و منابع آن است. حال آنرانی نسبت به  کشتی

رانی نیست. بخش دیگری  های آن تنها ناشی از کشتیبوممتوجه محیط زیست دریایی و زیست

کتشاف و استخراج  ی از ا برداری از شیالت و بخش دیگری ناشاشی از بهرهها ناز این آسیب
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حال عین  در  هستند.  ناحیه  معدنی  صالحیتمنابع  و  متولی  واجد  کدام  هر  جداگانه  که  های 

های هر یک مشخص و دارای چارچوبی است که تمام خطرات متوجه  هستند. حوزه فعالیت

نمیبومزیست پوشش  را  دریایی  آزاد    دهند.های  دریاهای  عملکرد  تابع  شیالت  و  مقررات 

منطقههزمانسا شیالت  مدیریت  و  ای  تابع  ای  ناحیه  در  معدنی  منابع  و  استخراج  مقررات 

بین عملکرد   تابع مقررات  استالمللی دریاها  مقام  ناحیه،  منابع زنده دریایی در  یا  . لذا شیالت 

منطقهسازمان مدیریت شیالت  غیرزنده    ای های  منابع  مقررات  و  تابع  آزاد  دریاهای  معدنی  یا 

بین  صرف   المللیمقام  نیستند،  واجد  دریاها  خود  صالحیت  حوزه  در  یک  هر  اینکه  از  نظر 

به راجع  زیست  مقرراتی  از  بین بومحمایت  جامعه  اساس  همین  بر  نیستند.  دریایی  الملل  های 

ای  ریت شیالت منطقههای مدیاز جمله سازمان  های بخش عمومی بدون همکاری موثر سازمان

بین   در بخش  بین ی دریانوردی برای فعالیتالمللشیالت، سازمان  المللی  های کشتیرانی و مقام 

نمیبدریاها   ناحیه  در  معدنی  منابع  مدیریت  محیط  رای  از  واقعی  حفاظت  و  حمایت  توانند 

که تعهد  نحال آرا محقق سازند.    هادولتتمام  عمل آورند و تبعیت    هب  ی آزادزیست دریاها

شده دریایی، ولو در قلمرو    ا ایجاد مناطق حفاظتیایی بحمایت از محیط زیست در  ها بهدولت

سازمان با  همکاری  مستلزم  ملی  صالحیت  از  بین خارج  منطقههای  و  لذا  المللی  است.  ای 

دولت تمام  الزام  و  آزاد  دریاهای  در  مناطق  این  ایجاد  برای  دیگری  از  سازکارهای  ها 

مهمتمحدودی است.  الزم  آن  بر  حاکم  ساز های  این  الزام   کارها، ترین  بر  بستری  ایجاد 

میان   بین همکاری  دریانوردیسازمان  بین   ،المللی  سازمانمقام  و  دریاها  مدیریت المللی  های 

های عضو از طرف دیگر است. ایجاد این  با یکدیگر از یک طرف و با دولت   ایشیالت منطقه

، هماهنگی و  زیستیرات کنوانسیون حقوق دریاها و کنوانسیون تنوع  بستر در گرو رعایت مقر

تکالیف سازمان بین یکپارچه کردن سازکارها و  های عضو است.  المللی مذکور و دولتهای 

زنده  منابع  های دریاهای آزاد و  بومزیستمحیطی ولو در رابطه با    ارزیابی تاثیر زیست  تعهد به

منابع    شیالت، . چراکه وجه اشتراک هر سه مورد  ین همکاری استای از او غیرزنده آن جلوه

و   زیست  کشتیرانیمعدنی  است.    همان  داده  جای  خود  در  را  منابع  که  است  دریایی  محیط 

به تعهد  زیست  بنابراین  تاثیر  منابع    ارزیابی  از  پایدار  استفاده  و  حفاظت  با  رابطه  در  محیطی 

احساس آن  لزوم  و  توجیه  دریایی  زیستمی  ژنتیکی  تاثیر  ارزیابی  که  تفاوت  این  با    شود. 
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و تاثیر احتمالی آن بر   بومزیستشده دریایی بیشتر متوجه   ی برای طراحی مناطق حفاظتمحیط

بینی سازکار جدید منطبق با  عبور از این وضعیت مستلزم پیش است.    های آزادزیستی دریا   تنوع

د همکاری  زمینه  شدن  فراهم  و  موجود  سازمانولتسازکارهای  با  و  یکدیگر  با  های  ها 

نیازمند اراده جدی و وفاق عام دولتقهو منط   المللیبین  های  ها و سازمانای مرتبط است که 

وضع بین  است.  آنها  اجرای  تا  مقررات  تنظیم  در  مشارکت  از  دریاها  در حوزه حقوق  المللی 

حفاظت مناطق  ایجاد  جدید  در  رژیم  و    شده  آزاد  مستلزم   آنهاای  منطقهمدیریت  دریاهای 

نامه اجرایی سوم است. لیکن  ملل متحد در تصویب موافقت  سازمانهای عضو در  اجماع دولت

از   بخشی  تنها  آزاد،  دریاهای  در  شده  حفاظت  مناطق  ایجاد  با  ارتباط  در  جدید  رژیم  وضع 

به    انداز آن با توجهموفقیت است که تکامل آن منوط به اجرای جامع و کامل است که چشم

 بینی است. سازکارهای موجود، غیرقابل پیش 
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