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Abstract 
Biodiversity is the source of human life on Earth and consist of microorganisms, 
plants, and animal living on land, in water and air, interacting with each other. The 
oceans contain most of the biodiversity on the planet but our knowledge and 
conservation of this habitat and its species is scarce. As technology progress 
advances more opportunities to access resources beyond national jurisdiction, threats 
to biodiversity are also increasing. Concerns about the protection of biodiversity in 
the international community have increased due to the importance of biodiversity, 
overuse of oceanic ecosystem services and the over-exploitation of oceans. The 
vacuum existing in legal system and implementing existing frameworks in areas 
beyond national jurisdiction doubles the necessity of effective acts for conservation 
of marine environment in these areas. UN General Assembly Resolution 292/69 on 
June 19th 2015 is a historic step in the creation of the Third Implementing 
Agreement to the Convention of the law of the sea and a response to the existing 
vacuum in international framework. 
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 چکیده
یوانرات   ییررر   زمری    مشرت ب برر هیا راح   ح     ةکرر  یتنوع زیستی، منبع حیات بشر برر و  

 را  . اقیرانو  یاونرد  م اوتبرا      با کنندمی وا زیست زمی     است که یو آب،  ایییسماوهان
بیشتری  تنوع زیستی یو سطح زمی   ستند. یو عری  حراک کره ریشررنت ننرا وی       ةیوبریاوند

کنرد، تهدیردات   نررا م مری   ا یانو اقطبیعی  منابع ی ازبریاوبرای بهرهوا  ای بیشتری نرصت
 ا یو مناطق خراو   یانو اقت که بخش اعظم ای  یو حالی اسیابد. تنوع زیستی نیز انزایش می

که تحرت   اندهرنتهال للی یویا ا، قراو ی بستر باز صالحیت ملی، یو معنی یویای آزای   منطقۀ 
یویایی یو مناطق خراو    یلیب ا  یت تنوع زیستیبهحاک یت یا صالحیت  یچ ی لتی نیستند. 

حفاظرت از   براوة یو ا ت ام جامعرۀ جهرانی   ،ی و زانز ح از منابع آحبریاو  بهره از صالحیت ملی
منراطق یویرایی    حقروقی موجوی یو نظرام   یخأل ا .یانته است انزایش ای  مناطق تنوع زیستی

خاو  از صالحیت ملی، ضر وت اقدام مؤثر یو حفاظت از محیط زیست یویایی یو ای  مناطق وا 
ی تنوع زیسرتی یویرایی یو   یو ای  مقاله سعی شده است تا نظم حقوقی کنون کند.ی چنداح می

ۀ اجرایری  نامر موانقرت ی آح  اکا ی شرده   انعقرای   خأل امناطق خاو  از حوزة صالحیت ملی   
 جدید طبق کنوانسیوح حقوق یویا ا یو ای  خصوص اوزیابی شوی.
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 مقدمه
کنوانسیوح تنوع »)از ای  رس  تنوع زیستی 1222 کنوانسیوح 2ة مای به یاللت 1«تنوع زیستی»

 رای زنرده از  رر منبرع شرامب      اوهانیسرم هوناهونی » شوی(، عباوت است ازیمخوانده « زیستی
 رای آبری     ینری  ترکیبرات محیطری کره       بومیستز ای زمینی   یویایی   ییرر بومیستز

 ا بی  هونه ، تنوع اهونهیو ح  تنوع شامب»ای  مفهوم  «.ی ندیمبوم وا تشکیب یستزبخشی از 
. طی چنرد ی رۀ   (CBD, art.2  کیفی وا یو بریاوی ) یکه عناصر ک  «شویمی بومیست  تنوع ز

 ،علت انزایش نشاو ای انسانی بر محیط زیستبه و زانز ح مشخص شده است که طووهذشته به
تنوع  ةآسیب بر ریکر که است. بدیهی است از یست ونت  تنوع زیستی یو سطح جهانی یو حاک

   ایر  امرر   سراخته  رای جردی مواجره    زمی  وا با چرالش  ةحیات انساح بر کر است راو زیستی،
)بررای توضریح بیشرتر     سازیرایداو از آح وا ن ایاح می ةاستفایضر وت اقدام نووی برای حفظ   

 (. Schoenbaum & Young, 2018: Chap.8, sec. I؛ 2-21: 1311ح.ک: ا یاوحسی ، 
سراک   جریاح اجال  زمی  یو زیستی از زماح تصویب کنوانسیوح تنوع زیستی یو مفهوم تنوع

از  یکر یشر   یبر  وحیکنوانسر   یر ا  لب شرد. الحقوقی  اوی ایبیات حقوق بی  ةعنواح  اژبه 1222
 121 نر  یچندجانبه است که ترا بره امرر ز منعقرد شرده   ا      محیطییستمعا دات ز ی ترمقبوک

ال للری  ی ببینی قواعد یشر دف   موضوع ای  کنوانسیوح  ند.ااو را عضو آح یۀاتحای ةعال ی لت به
 ۀحلقر از سوی ییرر،  (.CBD, art.1ست )ی رایداو از تنوع زیستی ابریاوبهرهیو خصوص حفاظت   

ملرب متحرد یو    1212ال لرب یویا را یو کنوانسریوح    مفهوم تنوع زیستی   حقوق بی  ۀاوتبا  ا لی
مشهوی اسرت کره یو    (شویاز ای  رس کنوانسیوح حقوق یویا ا خوانده می)خصوص حقوق یویا ا 

از   ح ایرت   حفاظرت  نیرز  ایی  یویر  ةحفظ   مدیریت منابع زند نسبت به  اتعهدات ی لت برآح 
 .(Tanaka, 2012: 253-335شوی )یو ای  خصوص ح.ک: یمتأکید یویایی  زیست محیط

از  نی ی  ا،اسفنج هیا اح، ج له از یویایی زندهی از  سیعی تنوع میزباح  یویا ا   ا اقیانو
یو  سرطح زمری  وا   یوصرد   25  ضرام  بقرای زنردهی یو زمری   سرتند کره        حیوانرات  نراای 
آسریب  اوی  یویرایی   زیسرت  محریط بره   ای انسرانی کره    ای اخیر نعالیتهیرند. یو ی هبرمی

طروو   ا بره اقیانو  محیط زیست یو خصوص  ضعیت ایینده  نررانی نزا ه، شدت یانتکنندیم
مطرابق   (.Long & Chaves, 2015: 213-4ه اسرت )  جوی آمرد بهآح تنوع زیستی یاه  به  کلی 

غیرقرانونی،  ، صرید  و یره یشرامب صرید بر     را ب سرازماح ملرب متحرد ایر  خطر    یبیرکر هزاوش 
 رای مهراجم،   نشده، اسرتخرا  از بسرتر ع یرق یویرا، هسرترش هونره      نشده   ساماند یهزاوش
 را، تیییررات   از بری  ونرت  زیسرتراه    یویایی، آلرویهی، تحقیقات عل ی هذاوی، هریشرری،کابب
 (. بره ایر   UN Secretary General, 2004: 45–61 اسرت )   وایی   اسیدی شدح اقیانو آب

 ۀتجزیر     را مهندسی جیرانیا، کوی یایح به اقیانو  مانند ای نوظهوو تواح نعالیتمی نهرست

                                                           
1. biological diversity 
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کره بسریاوی از    ه اسرت  ا بیاح شداوزیابی جهانی اقیانو  هزاوش کرب  وا اضانه کری. یو ا لی 
به ایر  مشرکب توجره نشروی، اسرتفایه از       صووت جدی تخریب شده   اهر ای اقیانو  بهبخش

 ,World Ocean Assessment I) شروی منانعی که بشر امرر زه یو اختیراو یاوی، غیررم ک  مری    

 از موضرروعات ، ررای جهرراحرایررداو از اقیررانو  ةبنررابرای  تضرر ی  حفررظ   اسررتفای .(2016:41
رایرداو   ۀای توسرع بر 2535 ۀا داف برنام 11مهم ینیای امر ز است که یو  دف  محیطییستز

 (. UNGA, 2015: 23-4) بداح اشاوه شد
صالحیت ملری   ةاست، تنوع زیستی یو مناطق خاو  از حوز تریقع  یاما آنیه نیازمند نرا 

. کنوانسیوح حقوق یویا ا یو مووی مناطق خاو  از صرالحیت ملری مقرواتری کلری یوبراوة      است
(   نیز حفرظ منرابع زنردة    UNCLOS, Part XII, sec.1حفاظت از محیط زیست یویایی )ح.ک.

(، البته مقروات مفصلی نیز یو خصروص  (UNCLOS, arts. 61-7, 116-20 بریاوییویای آزای یو 
ریشریری، کا ش   مهاو آلویهی یویایی از منابع مختلف یو قس ت ی ازی رم ایر  کنوانسریوح    

امرا  (، Churchill, 2015: 3-31; Nanda & Pring, 2013:427-46بینی شرده اسرت )ح.ک:   یشر
از آح بداح هونه که طی چنرد ی رۀ    داویرا یبریاوحفاظت   بهره ی  چرونر یستیمفهوم تنوع ز

از  (.Churchill, 2015: 12هذشته مطرح شده، یو کنوانسیوح حقوق یویا ا مدنظر نبویه اسرت ) 
یستی به ی ندة تنوع زیبتشکسوی ییرر، یامنۀ ش وک کنوانسیوح تنوع زیستی یو مووی اجزای 

(. ای  یو حالی است که CBD, art.4شوی )مناطق تحت صالحیت کشوو ای ساحلی محد ی می
 تنروع  هیرند   میزباح ا وا یو برمیاقیانو  ی سوممناطق یویایی خاو  از حوزة صالحیت ملی، 

 ستند. ای    ه سبب شده اسرت کره    زمی  یو زندهی بقای ضام    یویایی زندهی از  سیعی
ۀ حفرظ    مسرئل ونرع خرأل حقروقی نراظر بره       یوصردی ال للری  ی بر ی اخیر جامعرۀ   اساکطی 
ی رایداو از تنوع زیسرتی منراطق یویرایی خراو  از صرالحیت ملری برآیرد. برا شرر ع          بریاوبهره

ی رایداو از تنوع بریاوبهرهیوباوة حفاظت    آ والزامی لتی یو خصوص انعقای سند کنفرانس بی »
« ی لتری  کنفرانس بری  » اختصاوبه)از ای  رس  1«او  از صالحیت ملیزیستی مناطق یویایی خ

ای  تالش  اوی مرحلۀ نهایی خوی شده است.  ردف از تشرکیب    2511شوی( یو ساک یمخوانده 
طبق کنوانسیوح ملرب متحرد یو خصروص حقروق یویا را       نامهموانقت»کنفرانس یایشده انعقای 

 2«تنوع زیستی مناطق یویایی خاو  از صرالحیت ملری   ی رایداو از بریاوبهرهواجع به حفاظت   

                                                           
1. Intergovernmental Conference on 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 
2. Agreement 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 

ی لتی ح.ک: ی ببر مبنای نتایج مذاکرات سومی  اجال  کنفرانس  نامهموانقتنویس یشربروسی آخری  نسخۀ برای   

https://www.un.org/bbnj/sites/www.un.org.bbnj/files/revised_draft_text_a.conf_.232.2020.11_advance_unedited_ve

rsion.pdf 
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ۀ نامر موانقرت شوی( اسرت. یو صرووت تصرویب،    یمخوانده « نامهموانقت» اختصاوبه)از ای  رس 
 ۀ اجرایی کنوانسیوح حقوق یویا ا محسوب خوا د شد.نامموانقتمذکوو سومی  

ی ضر   بروسری   اکتابخانره یو ای  نوشتاو با و ش توصیفی ر تحلیلی   با استفایه از منرابع   
کوشیم بره  ال لب حاکم بر تنوع زیستی یویایی یو مناطق خاو  از حوزة صالحیت میی بحقوق 

ی رایرداو از  بریاوبهرهیی یو نظم حقوقی کنونی حفاظت   خأل اای  ررسش راسخ ی یم که چه 
ی جدیرد  ۀ اجرایر نامر موانقرت تنوع زیستی مناطق خاو  از حوزة صرالحیت ملری  جروی یاوی      

 ونع ای  خأل است؟   یوصدیکنوانسیوح حقوق یویا ا چرونه 
 

کنااونی تنااوع زیسااتی در مناااطق دریااایی خااارج از حااوزۀ  حقااو دورنمااا  
 صالحیت ملی

 تعبیرر صالحیت ملری تبیری  شروی.     ةجیرانیایی مناطق خاو  از حوز ةیو ابتدا الزم است هستر
ال للری یویرایی    را یو مرووی بسرتر بری     یو کنوانسیوح حقروق یویا  1« خاو  از صالحیت ملی»

 جایی کره بسرتر اقیرانو    منرابع معردنی آح میرراک مشرترک بشرریت  سرتند          ،استفایه شد
(UNCLOS, preambleبنابرای  خاو  از حوز .)مناطقی از یویا  ستند کره یو   ،صالحیت ملی ة

از یویرای آزای   نداعباوت. ای  مناطق هیرندصالحیت   حاک یت ی لت ساحلی قراو ن ی ةمحد ی
موضوع بخش  فتم کنوانسیوح حقوق یویا ا   منطقۀ موضوع بخش یازی م کنوانسیوح حقروق  

  یی ا اقس تقس ت  کلیۀ»کنوانسیوح حقوق یویا ا، یویای آزای عباوت است از  11یویا ا. براسا  مایة 
لیاخلر   یی ا را آبآب  یایرا   ینیینیسرزمسررزم   یاییرای ، یو، یوییاقتصایاقتصای  ییانحصاوانحصاو  ۀۀکه جز  منطقکه جز  منطق  یایایویو لت ی لرت    ی یر    یییاخ   یایرا ی 
آنیه یو اصطالح کنوانسیوح حقروق  «. نباشدنباشد  یرییریالجزاالجزای لت مج عی لت مج ع  ی ی   یرییریالجزاالجزامج عمج ع  یی ا اببآآ

بستر بستر »ای  کنوانسیوح عباوت است از  1مایة  1شوی، به یاللت بند یمخوانده  2«منطقه»یویا ا 
، ترر و شر  به بیراح  «. ییململ  یتیتبستر آنها  اقع یو خاو  از حد ی صالحبستر آنها  اقع یو خاو  از حد ی صالح  یریر  ز  ز  یانو یانو   کف اق  کف اق  یایایویو

یو اصرطالح کنوانسریوح حقروق یویا را       را ی لرت   زیربستر یویا ا خاو  از نرالت قراوة   بستر 
 شوی.یمخوانده  3«منطقه»

 ع ال  م کر  نیسرت،  صالحیت ملی است،  ة ا خاو  از حوزتخ ی  اینکه چه میزاح از اقیانو 
ه اسرت.   را تعیری  نشرد   بسیاوی از ی لرت  ةانحصاوی اقتصایی   نالت قاو ۀیقیق منطق حد یزیرا 
 رای  صالحیت ملی زمانی مسرتقر خوا رد شرد کره ی لرت      ةخاو  از حوز مناطق جیرانیایی یامنۀ

                                                           
1. beyond the limits national jurisdiction 
2. Area 

بسرتر  »(   the international seabed area« )ال للری یویا را  منطقرۀ بسرتر بری    »یو ایبیرات حقروقی از تعرابیر     .3
 شوی.( نیز یو خصوص ای  منطقه استفایه میthe deep seabed« )یویاژوف
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نرد    کنخروی وا مشرخص    ةانحصاوی اقتصایی   نالت قاو ۀساحلی، حد ی یویای سرزمینی، منطق
ه نالت قراو  که مدعی ایی  جوی ی لت یاه  ا نیز اختالنی یو ای  باوه نداشته باشند. بهسایر ی لت

 (.Long & Chaves, 2015: 214-5) یشوای  حوزه می ابهام یومایب  ستند، موجب  255از  خاو 
یویای آزای است   مقروات یویرای آزای منردو      مناطق جز  ای نراز ای سطح   ستوح آب

چره   ، ای لت ۀکند که آزایی یویای آزای باید برای   مشخص می حقوق یویا ا یو کنوانسیوح
امرا ایر  آزایی نامحرد ی     (،UNCLOS, art. 89) نررا م شروی   ،محصوو یو خشرکی ساحلی چه 

بلکه منو  به وعایت شرایط مندو  یو کنوانسیوح نظیر وعایرت تعهرد کلری منردو  یو      ،نیست
اسرت  ال لرب  مبنی بر حفاظت از محیط زیسرت یویرایی   سرایر قواعرد حقروق بری        122 ةمای
(UNCLOS, art. 87(2)). ک بر بستر   زیر بستر آب یو مناطق خاو  از صالحیت نظام قابب اع ا

 تد ی  شده است کره منرابع معردنی منطقره وا طبرق اصرب       یازی م کنوانسیوح  قس تملی یو 
( UNCLOS, arts. 136-137) ال للی بستر یویرا میراک مشترک بشریت تحت مدیریت مقام بی 

مسئولیت ح ایت از محیط زیسرت  کنوانسیوح حقوق یویا ا،  110 ةی د که مطابق مایمی وقرا
 .یاوی اکتشاف   استخرا  منابع معدنی منطقه وا به عهدهناشی از  آثاویویایی یو برابر 

محریط زیسرت یویرایی، سرن       اظت ازحف باوةکنوانسیوح حقوق یویا ا یوقس ت ی ازی م 
ت ام  1212محیط زیست یویایی یو کنوانسیوح  ة اژاست.  حفاظت از تنوع زیستی یویایی بنای
تنروع زیسرتی   »هیرری. برا ایر   صرف، اصرطالح      یاقیانو  وا یو برمر  ة ای زنده   غیرزندبخش
صووت مفهومی مستقب مدنظر قراو نررنته یو کنوانسیوح حقوق یویا ا ذکر نشده   به 1«یویایی
قس ت ی ازی م یوباوة  1(. هذشته از مقروات کلی که یو بخش Churchill, 2015:12-22است )
، ت رکز کنوانسیوح بر مقابله با آلرویهی یویرایی ناشری از    آمدهاز محیط زیست یویایی  حفاظت

 ,Tanaka)ح.ک. منابع  اقع یو خشکی، کشتیرانی، ینع موای زائد، نعالیت یو نالت قاوه  ... است

تفا ت اصلی حفاظت از محیط زیست یویایی   تنوع زیسرتی یویرایی یو آح    . اما( 2012:316-9
خاصری از محریط زیسرت یویرایی اشراوه یاوی کره        ۀع زیسرتی یویرایی بره جنبر    است کره تنرو  

 ، ای مختلف استبر تعدای هونه یداست. تأک بومیست ا   یو ز ا، بی  هونهیو هونه ییررذیریتی
نرری  نظر از اینکه یو ی  هونه چه تعدایی  جوی یاوی. تنوع زیستی مبنایی برای منحصربهصرف

، حساسیت   برازتوانی،  رذیرییبزندهی هونه، آس ۀخاص آح برای سابقبویح   ک یابی، ا  یت 
اوتبرا  میراح کنوانسریوح حقروق یویا را        با ای  حراک،   .تولید بیولوژیکی است   طبیعی بویح
. بره  یو وأی یا وی یویای چی  جنوبی مووی توجره قرراو هرنتره اسرت    تنوع زیستی  حفاظت از

یو  مقررو  تعهد کلی حفاظت از محیط زیسرت یویرایی   ،یایهاه یا وی یویای چی  جنوبی ةعقید
از نظرر  . یرری حدی هستریه است که حفاظت از تنوع زیسرتی وا یو بره کنوانسیوح به 122 ةمای

 122 ةمنردو  یو مرای   «حفاظرت   ح ایرت از محریط زیسرت یویرایی     » کلری تعهد  ای  یایهاه

                                                           
1. marine biodiversity 
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بره   تعهرد » نوعی و ، ازای شوی خوانده  121 ةمای 0یو سیاق بند  باید کنوانسیوح حقوق یویا ا
از  یریاقدامات ضر وی برای جلروه اتخاذ به موظف   ای لتکه بر مبنای آح  بریاوییو  1« سیله

 ازیر ن یال للبی  تی  به ح ا اندیو خطر انقراض یال للکه از نظر بی  ستند  یی ابریاشت هونه
  را ی لرت (.   ینری   UNCLOS Annex VII Arbitral Tribunal, 2016: para.956) یاونرد 

    ینی   انقراض  ای ک یاب   یو خطرح ایت از هونه متعهد به اتخاذ اقدامات ضر وی برای
. تعهرد شرامب    سرتند  ای یو معرض انقراض   سایر اشکاک زنردهی یویرایی    ای هونهزیستراه

طریق نرابوی   ای یو معرض خطر از تکلیف به   تعهد به جلوهیری از آسیب غیرمستقیم به هونه
(. UNCLOS Annex VII Arbitral Tribunal, 2016: para.960)  ای آناح استهکریح زیسترا

یایهراه یا وی یویرای چری      رای یو معررض خطرر،    منظوو تعیی  هونره شایاح ذکر است که به
 رای   رای یو معررض خطرر   یانتره    کنوانسریوح تجراوت هونره    ا ک ۀض ی  نهرستاز  جنوبی

ه اسرت  اسرتفایه کرری   2ال للری حفاظرت از طبیعرت   ی بر اتحرای  »قرمرز   رسرت نهمتخصصاح یو 
(UNCLOS Annex VII Arbitral Tribunal, 2016: para.823, n.877 .) 

تنروع   وحی، کنوانسر یو خصوص موضوع تنوع زیستی اصلی سازقانوحچنانکه هفته شد، معا دة 
صالحیت ملی نیسرت، چره حیطرۀ    اما ای  کنوانسیوح شامب مناطق یویایی خاو  از است.  یستیز

 یملر  تیصرالح  ةمناطق یاخب حروز  یحا صرآح  1 ةمای« الف»مطابق با بند  ش وک ای  کنوانسیوح
برر  » وحیکره مقرروات کنوانسر    یاوییمقررو مر   1 ةمرای « ب».  رچنرد بنرد   (CBD, art.4.a) است
نظرر  صررف  یمل تیصالح ۀطی ا یو یاخب   خاو  از ح  کنترک ی لت تیتحت صالح ی اتینعال

« پ»  ینی  به موجرب بنرد    (.CBD, art.4.b« )شویییو کجا  اقع شوی، اع اک م جهیاز آنکه نت
یوح تنوع زیستی  ر ی لت عضو باید بر مبنرای ع رب متقابرب، تبرایک اطالعرات        کنوانس 11مایة 

 و ی برر تنروع زیسرتی   یمر  ای تحت صالحیت   کنترک خوی وا که احت اک نعالیت اثراتمشووت، 
 ا یا مناطق خاو  از حوزة صالحیت ملی آثاو زیانباو  اوی کند، اوزیابی کند   به موجرب  سایر ی لت

ندانرد شدهشدهی عضو کنوانسیوح مکلف ی عضو کنوانسیوح مکلف  ا ای لتی لتای  مایه « ت» بند ساوت یو صرووت برر ز خطرر یرا خسراوت        ا یا خ طر  بر ز خ صووت  یو 
 ا یا مناطق خاو   ا یا مناطق خاو  نووی   شدید برای تنوع زیستی یو منطقۀ تحت صالحیت یا کنترک سایر ی لتنووی   شدید برای تنوع زیستی یو منطقۀ تحت صالحیت یا کنترک سایر ی لت

ثر  ایی وا که بالقوه از ای  خطر یا خسراوت اثرر   یت ملی خوی نووی ی لتیت ملی خوی نووی ی لتصالحصالحز ز اا ساوت ا هاه رذیرنرد، آهراه   ییممر  ایی وا که بالقوه از ای  خطر یا خ ند، آ رذیر
ندیایشده انجرام ی نرد      خساوت  خساوتسازند   اقدامات الزم وا برای جلوهیری یا کا ش خطر ا سازند   اقدامات الزم وا برای جلوهیری یا کا ش خطر ا  جام ی   ,CBD) یایشده ان

art 14.1.c and d)      11مرایة  « ت»  « پ»  بنرد ای   1مرایة  « ب». برا ایر    ره، تعهردات بنرد 
 اند.ح تنوع زیستی از حیث مفای کلی   مبهم بویه   ناقد ض انت اجراییکنوانسیو

                                                           
1. due diligence obligation 

 1211( از ساک The International Union for Conservation of Nature) ی حفاظت از طبیعتال للاتحای بی  .2
 The IUCN Red)« نهرست قرمز»ی یو معرض تهدید تد ی    منتشر کریه که به  اهونهتاکنوح نهرستی از 

List )معر ف است. 
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  چنردراوه یو   رراکنرده  ینظرام  ال لرب کنرونی،  ی بر ۀ اساسی ای  است که یو حقروق  مسئل
 رای حقروقی   یرم وژ جوی یاوی که  خاو  از صالحیت ملی یویایی تنوع زیستی مناطقخصوص 
ال للی ی ب  نهای ای   اسازماح ا یموژای   تبعبه. یبریاوی متنوع   متعدیی یو امنطقهبخشی   

ی ت هیدات حفاظتی   مدیریتی امنطقهبخشی    صووتبهکه  اندآمدهمتنوع   متعدیی نیز ردید 
 ;Ardron et al., 2014کننرد )ح.ک:  یمر خاص خوی وا یو مووی محیط زیسرت یویرایی اع راک    

Warner, 2015a) . ی   نقرداح نهرای یرا    امنطقره ای حقوقی بخشری     یموژطبعا ، تعدی   تنوع
مرانعی یو واه تحقرق نظرام  احرد یو     مناطق یویایی ای  ال للی  احد برای مدیریت ی بسازماح 

 اقیرانو  اسرت.   ةهسرتری  منراطق رایداو از تنوع زیستی یویایی یو ای   ةواستای حفظ   استفای
سطح    ی یو موویمل تیخاو  از صالح یو مناطق   ای حقوقی نا  ساحیموژبر ای ،  جوی انز ح

ایجای ی   یشواویموجب  )منطقه( از سوی ییرر،   بستر یویا( از ی  سو یویای آزای) ستوح آب
 ای    ه شوی.رایداو از تنوع زیستی یو ای  مناطق می ةو یکری  احد یو واستای حفظ   استفای

ی خراو  از صرالحیت ملری      حفاظت کاوامد   مدیریت یکپاوچۀ تنروع زیسرتی منراطق یویرای    
 .ی رایداو، آح وا به معضلی برای جامعۀ جهانی مبدک ساخته استبریاوبهره

 

 صالحیت ملی ۀخارج از حوز مناطق دریایی مدیریت تنوع زیستی  خألها
 ال لب برای حفظ تنوع زیستی یو مناطقمسئولیت اجرای تعهدات حقوق بی چنانکه اشاوه شد، 

 ،رراکنرده اسرت   بخشی   یامنطقه  ایوژیم سیعی از طیف ت ملی یو خاو  از صالحی یویایی
ال للری  ی یا سازمانی ب برای آح  جوی یاشته باشدجامعی   جهانی  چاوچوب حقوقیبد ح اینکه 

نظاوت   مدیریت اموو مربو  به تنوع زیستی ای  مناطق وا بر عهده یاشته باشد. یو ای  میراح،  
 .اندتوجه  یاه یوخوو چند خأل  جوی یاوی که

 

 ماهیگیر  .1

ترر یویرای آزای،   یرق یقموضوع ما یریری یو مناطق یویایی خاو  از صالحیت ملی یا به تعبیرر  
قسر ت  فرتم کنوانسریوح حقروق      2  واوه از مسائب اساسی حقوق یویا ا بویه اسرت. بخرش   

از حق ما یریری   ای لتیو ای  خصوص وا یو بریاوی. اهرچه   ۀ   ای لتیویا ا تعهدات کلی 
یو یویای آزای برخوویاوند، یو عی  حاک نسبت به حفظ   مدیریت منابع زندة یویای آزای متعهد 

(. امرا هذشرته   UNCLOS, Arts.116-20ند )اابویه   مکلف به   کاوی با یکدیرر یو ای  خصوص
ع از تعهدات کلی کنوانسیوح حقوق یویا را، معا ردة تقنینری اصرلی جامعرۀ جهرانی یو موضرو       

یوح حقروق  کنوانساجرای  1220ۀ نامموانقتما یریری یو مناطق یویایی خاو  صالحیت ملی 
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بر مقرروات  است. انز ح 1یمهاجر   ی کاشانه ا احیما  ریذخا تیریحفظ   مدیویا ا یو خصوص 
یوبراوة حفاظرت محریط زیسرت یویرایی از ج لره یو خصروص و یکرری          نامره موانقتکلی ای  

اسرت. اهرچره    2«ای مدیریت شریالت یرمنطقهزی   امنطقهسازماح »آح  احتیاطی، آ ویة اصلی
ی نیرز تشرکیب شرده بوینرد، ایر       امهاجر   ی کاشانه احیما   ۀنامموانقتریش از   اسازماحای  

تصرویب   اجررای اقردامات      را سازماحآنها وا نهایینه کریه است. کاوکری اصلی ای   نامهموانقت
ابع شیالتی ر مانند تعیی  کب صید مجاز   سه یۀ صید کشوو ای  یریت من  مدمربو  به حفظ 

 عضو ر است که تحت صالحیت آنها قراو یاوند.  
محروو  محروو   منطقره  ی بره ی  نروع هونره   امنطقهی مدیریت شیالت  اسازماحطوو کلی به

ی محوو اغلب بر حفظ   مدیریت ت  ما یراح مت رکزنرد. بررا   ی هونه اسازماحشوند. یمتقسیم 
اقیانو  اطلس یرا ک یسریوح تر      احیما ت  ازحفاظت  یال لل یبتواح به ک یسیوح یمن ونه 

یو ت ام مناطق مربو  به خاو  از صالحیت ملری یو   احیما ت ما یاح اقیانو   ند اشاوه کری. 
یو   رای غیرر تر   جروی یاوی.    مرا ی  ةیوباو یاما  نوز خأل مه  ، ا مدیریت شده استاقیانو 
محوو بر انواع ما یاح یو ی  منطقرۀ جیرانیرایی مشرخص صرالحیت     ی منطقه اسازماح، مقابب
 ش اک غربری شیالت سازماح اقیانو  اطلس، ش اک شرقی  شیالتک یسیوح برای ن ونه  یاوند.

وا  اقیانو  اطلس محد یه از   سازماح شیالت جنوب شرقی اقیانو  اطلس سه اقیانو  اطلس
اقیرانو  آوام جنروبی    شریالت مردیریت  ی امنطقه سازماح انو  آوامیاقیا یو  .ی ندروشش می
ک اکراح یو حراک    شر الی اقیانو  آوام  یو خصوصسازمانی  تأسیس. مذاکرات برای  جوی یاوی

شیالت جنوب غربی اقیانو   ند تشکیب شده است یرا   انجام است. یو اقیانو   ند ک یسیوح
 یترانه نظاوت یاوی.یالت مدیترانه بر یویای مدش یع ومک یسیوح 

اصوک ح ایتی ی و یکری ای نا  سانی به امنطقهی مدیریت شیالت  اسازماحساز کاو ا   
. با  جروی تأکیرد   هذاوند ای مدیریتی به ن ایش میمحیط زیستی   حفظ تنوع زیستی یو نظام

ی اهمنطقر ی مردیریت شریالت    اسازماحبومی، بر و یکری احتیاطی   زیست 1220ۀ نامموانقت
رریازنرد   بره   ی موضوع صرالحیت خروی مری   ای کاشانهیاح مهاجر   ما اغلب به مدیریت ذخایر 

کنند. به بیاح ییررر،  ین بوم   ذخایر  ابسته توجه یستزصید بر  اثراتی یویایی ییرر    اهونه
تنروع  صید ما ی بر  اثراتاغلب بر حفظ   مدیریت ذخایر ما ی ت رکز یاوند   به   اسازماحای  

یی از اقیانو    یناح تحت روشرش  ریچ    ابخشبر ای ، ی ند. انز حین زیستی یویا ا لویت 
نقررداح اصرروک ح ررایتی ی قررراو نداونررد. از سرروی ییرررر، امنطقررهسررازماح مرردیریت شرریالت 

 یسراز کاو ا ی، امنطقره  شریالت  ای مردیریت  سازماحبرخی  اسنای تأسیسیو  محیطییستز

                                                           
1. 1995 Agreement for the Implementation of the Provisions of the UN Convention on the Law of the Sea 

relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish 

Stocks, United Nations  

2. subregional and regional fisheries organizations 
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ضعف نظاوت بر اجرای تعهدات کشوو ای عضرو   ی لرت صراحب رررچم      هیری،یمتص  مدواناکا
ی وا یو حفرظ تنروع زیسرتی    امنطقهی مدیریت شیالت  اسازماح شنا و ای صیایی، اثرهذاوی

 (.Wright et al., 2018:36-8) کندمحد ی می یویایی
 

  امنطقهدریاها   .2
   کراوی  بررای  آ وغیرالرزام    آ وزامالر  یامنطقه ترتیبات از متنوعی هسترة میالیی 25ی ۀ  از

. کرری  کراو  به آغاز ی یویایی مختلف ارهنهیویایی  زیست محیط حفاظت یو ی ساحلی ای لت
 شردند،  شرر ع  ملرب  سازماح زیست محیط برنامۀ طریق ازآ و الزام یامنطقه ترتیبات از بسیاوی
 . سرتند  یامنطقره یرای  کشروو ای سراحلی یو   بی  مستقب ترتیبات نتیجۀ سایری  کهیوحالی

برنامرۀ یویا ررای  »ترتیبرات تحرت نظرر برنامرۀ محریط زیسرت سرازماح ملرب متحرد یو قالرب           
 رر یر  برر     کره  هیرنرد برمری  یو وا یویایی منطقۀ 11 ترتیبات ای  کنند.یمع ب  1«یامنطقه

یوح تعهردات کلری کشروو ای سراحلی ریرامروح       ر کنوانسر  اند.شدهمبنای ی  کنوانسیوح بنا 
 :Dupuy & Viñuales, 2015شوی )یمهیری   با اسنای بعدی تک یب ی وا یو برمیامنطقهی یویا

104-7; Vallega, 2002).  حفاظرت از محریط زیسرت     1222تواح به کنوانسیوح یمبرای ن ونه
حفاظرت   1220یوح کنوانس 2یویایی ش اک شرق اقیانو  اطلس )معر ف به کنوانسیوح اسپاو(،

اشراوه   3یی منطقۀ ساحلی یویای مدیترانه )معر ف به کنوانسیوح باوسلوح(از محیط زیست یویا
   انرد ملری  صرالحیت  حروزة  یو  اقع ی اآب ترتیبات، ای  روشش تحت مناطق از بسیاوی کری.
 عوامرب  توسرط  ترتیبرات  ایر   جیرانیرایی  حروزة . رریازنرد می آزای یویای به ا آحاز  یک  تعدای

 .(Sand,1987:229) شویمی تعیی  سیاسی
 و یکری رذیرش، زماح از اما بوی، یویایی آلویهی مهاو بر یامنطقه ترتیبات بیشتر ا لیۀ توجه

 منراطق  ی را نظرام  توسعۀ   زیستی تنوع حفظ   یویایی زیست محیط از ح ایت س ت به آنها
 ا رداف    و یکرری  برا  اوتبرا   یو آنراح  حروزة  هسترش. معطوف شده است یویایی ح ایت مووی

 ال لببی  حقوق یو جدید ی اریشرنت جذب به قایو وا یامنطقه ترتیبات از بسیاوی ی،حفاظت
 چنانکره اشراوه شرد، اغلرب    . کرریه اسرت  ... رر تکرب  نظیر اسنای تک یلی طریق از زیست محیط

 اجررای  بره  کره انرد  هرنتره شرکب   کلری  ی را کنوانسریوح  مبنای بر یامنطقهیویا ای  ترتیبات
ی  را رر تکرب  برا  ا کنوانسیوح ای . یاوند نیاز ملی صالحیت یو  اقع ی اآب یو عضو ی ای لت
 مناطق ایجای، خطر معرض یو ی اهونه یویا، آلویهی نظیر مسائلی به کهاند شده تک یب الحاقی

                                                           
1. The Regional Seas Programme 

2. 1992 Convention for the protection of the Marine Environment of the North –East Atlantic (the 
OSPAR Convention') 

3. 1995 Convention for the protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the 

Mediterranean (the Barcelona Convention) 
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 کاوامردی  کره  اصرلی  عامرب  سره  رریازنرد. مری  رذیریبآس  ایبومیستز   یویایی ح ایت مووی
 ملری  صرالحیت  از خراو   منراطق  یو زیسرتی  تنروع  از حفاظت یو وا یامنطقه یویایی ترتیبات
 صرالحیت  یو  اقرع  ی اآب به آناح مسئولیت حوزة بویح محد ی: اند ازعباوت کنند،می محد ی

 ییسراز کاو ا    نقداح یویایی زیستی تنوع از استفایه   رایداو توسعۀ به اوجاع امکاح ملی، عدم
 ی.امنطقه یویای ترتیبات   یامنطقه ما یریری مدیریت ترتیبات بی 

 

 کشتیرانی .3
  مشخصرا     ا از مناطق خاو  از صرالحیت ملری  استفایه ی تراز مهم ح ب یویایی کاال   مسانر

بررای تنروع    به یویا رس اند   سایر موای زائدع دی   اتفاقی  ۀتخلی یلیببه کهاست یویای آزای 
مترولی اصرلی   عنرواح  بره  یویانووییال للی بی . سازماح آیدمی حساببهزیستی تهدیدی خطیر 

 یویرایی ناشری از   ال للی، اسنای متنوعی برای کرا ش   ونرع آلرویهی   کشتیرانی بی  یی ساماح
. ه اسرت یو ت ام نقا  اقیانو  از ج له مناطق خراو  از صرالحیت ملری ترد ی  کرری       ایکشت
از آلویهی یویایی تخلیۀ رسر اند   ریشریری 1222از: کنوانسیوح  اندعباوتی  ای  اسنای ترمهم

ریشرریری  1223 کنوانسریوح  (،1)معر ف به کنوانسریوح لنردح   1221  سایر موای زائد اصالحی 
  کنوانسریوح   (2 21/23 مراوروک  بره  )معرر ف 1221اصالحی   ایکشت ناشی از آلویهی یویایی

 ایر   .(3ب توازح ا )معر ف به کنوانسیوح آکنترک   مدیریت آب توازح   وسوبات کشتی 2551
 ای عضو یو یاخب   خاو  از مناطق تحرت صرالحیت   ی لت  ای تحت ررچم بریبر کشتاسنای 

 ةحفرظ   اسرتفای   خصروص  ای مقرواتی مفصب، خأل اصرلی یو  شوی. با چاوچوبملی اع اک می
رایداو از تنوع زیستی یو مناطق خاو  از صالحیت ملی، نیاز به نظاوت   اجرای مقرواتری اسرت   

 اسنای مصوب، مطابقت یاشته باشند. سیعی از  یامنۀبا  که
 

 منابع معدنی منطقه .4
چنانکه اشاوه شد، مناطق یویایی خاو  از صالحیت ملری بره ی  صرووت یویرای آزای   منطقره یو      

یوح حقوق کنوانس. وژیم حقوقی منطقه یو قس ت یازی م اندهرنتهکنوانسیوح حقوق یویا ا شکب 
شروی.  یمر است   از یستا وی ای اصلی کنفرانس سوم حقوق یویا را محسروب   یویا ا تنظیم شده 

اجررای قسر ت یرازی م     1221ۀ نامموانقت رچند باید یو نظر یاشت که قس ت یایشده   راه با 

                                                           
1. 1972 Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter as 

modified by the Protocol of 1976 (London Convention) 
2. 1973 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships as modified by the Protocol 

of 1978 (MARPOL73/78) 
3. 2004 International Convention for the Control and Management of ShipsBallast Water and Sediments 

(Ballast Water Convention) 
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تفسریر     1(1221ۀ اجرایی نامموانقتیوح ملب متحد یو خصوص حقوق یویا ا )معر ف به کنوانس
ۀ یایشرده قسر ت یرازی م کنوانسریوح حقروق یویا را وا ع رال         نامر موانقتشوی. یو  اقع، یماجرا 

یانیم که به موجرب قسر ت یرازی م کنوانسریوح حقروق یویا را، منرابع        یمکریه است. « تعدیب»
ی از آنها تحرت  بریاوبهرهتلقی شده که کا ش    2«میراک مشترک بشریت» عنواحبهمعدنی منطقه 

کنوانسریوح   133مرایة  « الرف »هرنته است. چنانکه یو بند  وقرا 3«ال للی بستر یویای بمقام »نظر 
که برر   1«ی چندنلزی اکلوخه»حقوق یویا ا نیز تصریح شده است، یو میاح منابع معدنی منطقۀ 

سرولفید ای  »برر ایر ،   شروی، بیشرتری  ا  یرت وا یاونرد. انرز ح     یمر  ا یانت یانو اقبستر ژوف 
 ز حیث موای معدنی مووی توجه  ستند.نیز ا 1«ی ررکبالت اروسته»   0«چندنلزی

  ضر ی ۀ سروم    103 ا ایر  اسرت کره طبرق مرایة      ال للی بستر یویامقام بی اج اال  و یۀ 
کره بره یر  یرا      2«ری انکاو» عنواحبهکنوانسیوح حقوق یویا ا با ی  شخص حقیقی یا حقوقی 

نرد، بررای کرا ش      ا ابسرته  1«ی لت حامی» عنواحبهچند ی لت عضو کنوانسیوح حقوق یویا ا 
برنامرۀ  »شوی. ایر  قرراویای برر مبنرای یر       یمی از منابع معدنی منطقه  اوی قراویای بریاوبهره
شوی که به تأیید ک یسیوح حقروقی   ننری   تصرویب نهرایی شرووای مقرام       یممنعقد  2«کاوی

 وسد.یمال للی بستر یویا ا ی ب
کنوانسیوح حقوق یویا ا مقرروات مفصرلی    110ال للی بستر یویا ا یو اجرای مایة ی بمقام 

ی چندنلزی، سولفید ای چنردنلزی     اکلوخهی از بریاوبهرهوا یو خصوص شناسایی، کا ش   
معر ف اسرت   ری انکراواح    15«مج وعه مقروات معدنی»ی ررکبالت  ضع کریه که به  اروسته

محریط زیسرت    حفاظت از برایاند. مقروات معدنی، قواعد   ضوابط متعدیی مکلف به وعایت آح
  ینی  بره موجرب    منطقه یاوی. معدنی استخرا  منابع آ و اکتشاف  یاحزبرابر آثاو  یو یویایی
 اثررات اوزیابی  یو برنامۀ کاوی خوی باید   مقروات معدنی  ر ری انکاو 1221ۀ اجرایی نامموانقت

احت رالی نعالیرت    ثاوآ رایشخوی وا برای جلوهیری، کا ش    ریشنهایینعالیت  محیطییستز
بررای وا ن رایی    نامره یهتوصر  ،2552یو سراک  محیط زیست یویرایی اوائره ی رد.     ریشنهایی بر

بره   11چنردنلزی  رای  کلوخره  کرا ش ناشی از  محیطییستز اثراتمنظوو اوزیابی به ری انکاواح

                                                           
1. 1994 Agreement Relating to the Implementation of part XI of the United Nations Convention on the 

law of the Sea (the 1994 Implementation Agreement) 

2. the common heritage of mankind 

3. International Seabed Authority 
4. polymetallic nodules 

5. polymetallic sulphides 
6. cobalt-rich crusts 
7. contractor 

8. sponsoring state 
9. plan of work 
10. The Mining Code 

11. Recommendations for the guidance of contractors for the assessment of the possible environmental 

impacts arising from exploration for polymetallic nodules in the Area 
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یو  یرد با یی لت حرام  اصالح شد. 2515تصویب ک یسیوح حقوقی   ننی مقام وسید   یو ساک 
ی رد،   ای الزم وا مطابق مسئولیت خوی انجرام مری  اوزیابی ری انکاواستای تض ی  ای  امر که و

برر ایر ، شرعبۀ یعرا ی بسرتر ییرواح       (. انرز ح ISBA, 2010کراو هیرری )  ت ام تالش خوی وا بره 
 2511سراک   یو یحرام ال للی حقوق یویا ا یو نظریۀ مشووتی مسئولیت   تعهردات ی لرت   ی ب

است که اقدامات ضر وی وا برای تض ی  وعایت قواعرد   مکلف یحامکه ی لت  استتأکید کریه 
 ITLOS Seabed Disputesع رب آ وی ) محیطری مقرروات معردنی توسرط ری انکراو بره      یستز

Chamber, 2011:paras.99-163  ،1321  ینی  ح.ک: صالحی.) 
ویا ا، ناظر بر اما به شرحی که خوا یم یید، خأل اساسی قس ت یازی م کنوانسیوح حقوق ی

هذشرت بریش از    وغرم بهمنابع طبیعی زندة منطقه مشخصا  منابع ژنتی  یویایی است. یو  اقع، 
ی از منابع معدنی منطقه  نوز بره  بریاوبهرهشدح کنوانسیوح حقوق یویاه،  االجراالزمی  ی ه از 

یو منراطق   که ییرزمانی است منابع ژنتیر  یویرایی  اقرع   ییوحالمرحلۀ تجاوی نرسیده است، 
 هیرند.یمی تجاوی قراو بریاوبهره ای هوناهوح مووی ینهزمخاو  از صالحیت ملی یو 

 

 منابع ژنتیک دریایی. 5
ۀ منابع ژمنی  یویایی یو مناطق خاو  از صالحیت ملی   چررونری یسترسری     مسئله اح یب

ز تنروع زیسرتی ایر     یو ریونرد برا حفاظرت ا    مسئلهی  ترمهمتسهیم منانع ناشی از کاوبری آنها 
مناطق بویه   از مسائب اصلی کنفرانس بی  ی لتی است. یو زیر به بروسی مفهوم منابع ژنتیر   
یویایی خوا یم رریاخت   سپس ای  موضوع وا از ییدهاه کنوانسیوح تنوع زیستی   کنوانسیوح 

 حقوق یویا ا بروسی خوا یم کری.
 

 مفهوم منابع ژنتیک دریایی . 1. 5
تعریف حقوقی که اغلرب رذیرنتره شرده باشرد،  جروی       1«منابع ژنتی  یویایی»فهوم یو مووی م

کنوانسریوح تنروع زیسرتی     1یو مرایة   2«منرابع ژنتیر   »نداوی. با ای   صف، از آنجا که تعریف 
نرویس  یشرر ع وما  رذیرنته شده اسرت، تعراویف ریشرنهایی بررای منرابع ژنتیر  یویرایی یو        

(. براسرا    Draft text, art.1, paras.8-9) انرد شرده ف الروبریاوی نیز از   ی  تعری نامهموانقت
به معنی موای ژنتیکی است که از اوزش بالفعب به معنی موای ژنتیکی است که از اوزش بالفعب   »کنوانسیوح تنوع زیستی، منابع ژنتیکی  2مایة 

اسرت کره بره     3«مروای ژنتیکری  »طبعا  مفهوم کلیدی یو ایر  تعریرف   «. .باشباش یا بالقوه برخوویاویا بالقوه برخوویاو
یر هیا ی، حیوانی، میکربی یا غیرر    منشأمنشأای است که یاوای ای است که یاوای ر مایهر مایهبه معنی  به معنی  »موجب مایة یایشده  هیا ی، حیوانی، میکربی یا غ

 (.CDC, art. 2« )آح بویه   یاوای  احد ایی با کاوکری تواوثی باشدآح بویه   یاوای  احد ایی با کاوکری تواوثی باشد

                                                           
1. marine genetic resources 

2. genetic resources 

3. genetic materials  
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یویرایی برا منشرأ     منظوو از منرابع ژنتیر  یویرایی، مروای     نامهموانقتنویس یشربه یاللت  
انرد  د ایی برا کراوکری ترواوثی   هیا ی، حیوانی، میکر بی یا  ر منشأ ییرری است که یاوای  احر 

(Draft text, arts.1, paras.8-9. Alt.1-2 بدی .)    ترتیب،  ر هونه هیاه، حیواح یرا  رر اوهانیسرم
 ی احد اییرری که یو محیط یویایی ر اعم از ستوح آب، بستر یا زیر بستر ر  اقع شده باشد     

  یر بونوکلئیو دیاسی  )یی اح ا( یا ی یا به تعبیر ییرر اسید یز کسی ویبونوکلئبا کاوکری تواوث
)آو اح ا( یاشته باشد   به لحاظ خصوصیات ژنتی  خروی یاوای اوزش برالقوه یرا بالفعرب باشرد،      

 م از    یعل شوی. منابع ژنتی  یویایی  م از حیث تحقیقات یممنبع ژنتی  یویایی محسوب 
یراه یاو سرازی    بره داشتی   حیث کاوبری یو صنایع مختلف از ج له صنایع غذایی، آوایشی ر به

 ؛15-2: 1321موسوی   میرمح ردی،   ک:اوزش اقتصایی نرا انی یاوند )برای توضیح بیشتر ح.
Leary et al., 2009 .) 

 رای  ناوسرایی از  نظرر صرفاصلی ای  است که آیا نظام کنونی حاکم بر منابع ژنتی ،  سؤاک
حوزة صالحیت ملی حاکم است یرا خیرر.    ، بر منابع ژنتی  یویایی  اقع یو خاو  ازاحت الی آح

 کره  ال للری بری   سرند  برای راسخ به ای  ررسش نخست باید به اسنای موجروی رریاخرت. ا لری    
ضر ی ۀ   1«هیرا ی  ژنتیر   منرابع  برر  ال للیبی  تعهد»رریازی، سند می ژنتی  منابع به یحا صر

کشرا وزی     خواوباو حسازما کنفرانس به تصویب 1213است که یو ساک  13/1قطعنامۀ ش اوة 
 به یسترسی اما بوی، یستر  یو هیا ی ژنتی  منابع که بوی آح مشکب. وسید ملب متحد )نائو(

 سند مذکوو نابسامانی ای  حب برای. بوی شده محد ی نکری مالکیت حقوق با تجاوی مثب تولید
 منرابع  جت راعی ا   اقتصرایی  منرانع  صایوات به که کری تح یب ا سازماح   ا ی لت به تکلیفی
 برر  تعهرد  ایر  . یای یسترسری  اجرازة  منابع، حفظ   یعل  تحقیقات هیاه، تولید  دف با ژنتی 
  سرتند،  بشرریت  مشرترک  میرراک  هیا ی ژنتی  منابع که ال للیبی  شدةرذیرنته اصب مبنای

   .(0-11: 1321)موسوی   میرمح دی،  شد هذاوییهرا
 از اسرتفایه  .هرنرت  قرراو  انتقرای  مرووی  سررعت به یال للی منابع ژنتی  هیا بی  تعهد سند
 کشروو ای صرنعتی   بررای ، و یکاو مری به ملی صالحیت از خاو  مناطق یو که مشترک ایبیات

 حقروق  بره  را  ی لت سایر توسط منابع ای  به آزای یسترسی که بویند نرراح زیرا نبوی، خوشایند
 وا ال للری بری   تعهرد  نرائو  بعردی  ی را هقطعنام، نتیجه یو کند.  اوی لط ه آناح معنوی مالکیت

 حقروق    نیسرت   زینره  عردم    عدم مسرئولیت  معنی به آزای یسترسی که کری تفسیر هونهی ا
 میرراک  اصرب  را  قطعنامره  سرایر . هیرری  قرراو  خدشه مووی سند ای  توسط نباید تولیدکنندهاح

 ایر  . کریند خوی  یهیا ژنتی  منابع بر ا ی لت حاک یت به مشر   یحا صر وا بشریت مشترک
. شرد  حب 2غذا   کشا وزی یبرا یا یه ژنتی  منابع ال للیبی  معا دة یت از طریقنهایو  ابهام

                                                           
1. International Undertaking on Plant Genetic Resources 

2. 2001 International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 
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 مشرترک  میرراک  حقروقی  ایبیرات  از از اسرتفایه    نسرخ  وا ال للری بری   تعهد سند معا ده ای 
 .دکنمی یدتأک هیا ی ژنتی  منابع بر ا ی لت حاک ه حقوق به تنها   کری خوییاوی

 

 کنوانسیون تنوع زیستی .2. 5

رریازی، کنوانسیوح تنروع  ی  سندی که به موضوع منابع ژنتی  میترمهم که اشاوه شد،یطووبه
یحا  مناطق صر 1مایة  «الف»زیستی است. محد یة اع اک کنوانسیوح تنوع زیستی مطابق با بند 

 وحیکه مقروات کنوانسر  اویییممقرو  1 ةمای« ب»بند   رچند  یاخب حوزة صالحیت ملی است.
ی ملر  تیصرالح  ۀطر ی را یو یاخرب   خراو  از ح     کنترک ی لرت  تیتحت صالح ی اتیبر نعال
شوی، اما صدو ای  مایه ی  بند یایشرده بره   یم، اع اک یو کجا  اقع شوی جهینظر از آنکه نتصرف
مقید کرریه  « ذکر شده باشد یرریی ۀصراحت به هونبه وحیکنوانس  یکه یو ا یجز مواوی»قید 

 (.CBD, art.4است )
از سرروی ییرررر، آنیرره یو مررووی منررابع ژنتیرر  یویررایی ا  یررت یاوی، یو   لررۀ نخسررت    

ناشی از یسترسی به ای  منرابع     2«تسهیم منانع»به منابع ژنتی  یویایی   ثانیا   1«یسترسی»
نره   منصرفانۀ   تسرهیم عایال »کنوانسیوح تنروع زیسرتی   1ی از آح است. یو  اقع، مایة بریاوبهره

   یکر یمناسرب بره منرابع ژنت    ییسترس قیاز ج له از طر ،یکیحاصب از کاوبری منابع ژنتمنانع 
 ,CBDکنرد ) یمر وا یکی از سه  دف ای  کنوانسیوح اعالم « مربو ، ی ایننا و حیانتقاک صح

art.1 یاوی یمر مقرو « یسترسی به منابع زیستی»کنوانسیوح ذیب عنواح  10(. با ای   صف مایة
یو مرووی   یریر همیتصر   اویر خروی، اخت  یعر ی ا برر منرابع طب  ی لت ۀبا لحاظ حقوق حاک »که: 

ایر  تأکیرد برر    «. اسرت  ییاخلر  ی بویه   تابع قوان یمل ی ابا ی لت یکیبه منابع ژنت ییسترس
یاللت بر ای  یاوی که مقرروات کنوانسریوح تنروع زیسرتی یو     « حقوق حاک ه بر منابع طبیعی»

ی به منابع ژنتی    تقسیم منانع ناشی از آح شامب منراطق یویرایی خراو  از    خصوص یسترس
کنوانسیوح حقوق یویا ا منابع طبیعری ایر     132   12صالیت ملی نیست، زیرا به یاللت موای 

 (. Proelss, 2008:421-2شوی ) اقع ن ی  ای لتمناطق موضوع حقوق حاک ۀ 
از  3«یکر یمنانع حاصرب از کراوبری منرابع ژنت    ۀانعایالنه   منصف میتقس»چنانکه اشاوه شد، 

شروی. یو ایر  زمینره، رر تکرب ناهویرا یو      یمر ا داف اصلی کنوانسیوح تنوع زیسرتی محسروب   
 1آنهرا  منرانع حاصرب از کراوبری    ۀعایالنه   منصرفان  میتقسخصوص یسترسی به منابع ژنتی    

نوانسریوح تنروع زیسرتی یو    ی متعا رد ک  اطرف)معر ف به رر تکب ناهویا( یو ی  ی  اجال  

                                                           
1. access  

2. benefit-sharing  
3. fair and equitable sharing of benefits arising from the utilization of genetic resources 

4. 2010 Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits 

Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity 



 103   ...حفاظت از تنوع زیستی دریایی

اجرایی شد. رر تکب ناهویا برای تک یب کنوانسریوح تنروع    2511تصویب   یو ساک  2515ساک 
رر تکا  3زیستی منعقد شده   حیطۀ اع اک آح ابتدائا  یو ح صالحیت ملی است. به موجب مایة 

سریوح تتنروع   کنوان 10ای  رر تکب نسبت به منابع ژنتی  که یو حیطرۀ شر وک مرایة    »ناهویا: 
 ,Nagoya Protocol« )شروی... یمر   منانع حاصب از کراوبری آنهرا اع راک     اندشدهزیستی[  اقع 

art.3 حقوق حاک ه نسربت بره منرابع طبیعری    »ای  رر تکب با تأکید بر  1(.   ینی  یو مایة »
 یکر یکه منابع ژنت یکشوو یبه معنیسترسی به منابع ژنتی  منو  به وضایت قبلی کشوو مبدأ 

 Protocol, art.6)  ، شده اسرت یاوی اوییو اختیو مکاح طبیعی که ای  منابع یو آح  اقع شده وا 
Nagoya  :برای توضیح بیشتر ح.کDrankier et al., 2012: 410.) 
چندجانبرۀ   سراز کاو خوا رد تأسریس یر     یمر ی متعا د  اطرفرر تکب ناهویا از  15مایة 

موقعیت یعنی موقعیت نرامرزی    ی ی منابع ژنتی  یو جهانی برای تسهیم منانع ناشی از کاوبر
موقعیتی وا که یو آح امکاح کسب وضایت قبلی  جوی نداوی، بروسی کنند. مسئلۀ اصلی تعیری   
یقیق ای  ی  موقعیت است. با توجه به موقعیت مناطق خراو  از حروزة صرالحیت ملری شرامب      

تعیری  اینکره کردام مقرام صرالحیت      یویای آزای   منطقه که یو صالحیت  یچ ی لتی نیسرت،  
یرد اصرلی رر تکرب ناهویرا برر مبنرای نظرام        تأکاسرت.   سازمسئلهرذیرش وضایت قبلی وا یاوی، 

یاوی، چندجانبره وا اعرالم مری    سراز کاو که  15است، اما مایة  ی جانبهیسترسی   تسهیم منانع 
  مایه کشوو ای متعا د وا بر ای ، ای ای استثنایی قابب رذیرش است. انز حبرای موقعیت صرنا 
 (.Drankier et al., 2012: 411) کندین کند   آح وا ایجای یمای  ساز کاو یعوت « بروسی»به 

 

 کنوانسیون حقو  دریاها .3. 5
یوح حقوق یویا ا، تنوع زیستی کنوانسقس ت ی ازی م  1چنانکه اشاوه شد، مقروات کلی بخش 
 سرؤاک شروی. امرا   یمر اطق خاو  از صالحیت ملی وا شامب   از ج له منابع ژنتی  یویایی یو من

شوی ای  است که آیرا مقرروات   اصروک    یماساسی که یو مووی کنوانسیوح حقوق یویا ا مطرح 
مربو  به منطقه   منابع معدنی موجوی یو آح بر منابع ژنتی  یویایی یو مناطق خاو  از حروزة  

رک بشریت حاکم بر منطقه یا نظرام یویرای   شوی؟ آیا نظام میراک مشتصالحیت ملی اع اک می
 آزای بر آح حاکم است؟

یو حاک توسعه از اوزش باالی منابع ژنتیر  یویرایی یو منراطق خراو  از      آها ی کشوو ای
 رایی وا مبنری برر    از ای  منرابع، بحرث   کشوو ای ریشرنتۀ صنعتی یبریاوصالحیت ملی   بهره

 ،یرا خیرر   هیرری یم ت کنوانسیوح حقوق یویا ا قراومنابع ژنتی  یویایی مش وک مقروااینکه آیا 
ال للی برای تنظیم مقروات حاکم بر یسترسی آغاز کری. از آنجا که یو حاک حاضر  یچ نظام بی 

یو حاک  کشوو ای  تسهیم منانع ژنتی  یویایی یو مناطق خاو  از صالحیت ملی  جوی نداوی، 
یو ایر  منراطق اسرتفایه     ای ریشررنتۀ صرنعتی  کشروو  اند که مبایا از منانعی که توسعه نرراح
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از  یبرریاو منبع تجاوی یو تنوع زیستی اع راق یویرا، بهرره    ی ترب انند. مهم نصیبیکنند، بمی
 رای  که قایونرد یو محریط    ایییسممنابع ژنتی  توسط ننا وی زیستی است. برای مثاک، اوهان

شروند  تجاوی محسوب می ة  استفای ی ای عل ریشرنت یبرا یمنبع مه  ،متفا تی زنده ب انند
که مذاکرات برای تد ی   ای آناح یو مواوی صنعتی متفا تی امکاح استفایه یاوی.  نرامی  آنزیم

ال لرب یویا را آغراز    یو سومی  کنفرانس حقوق بی  منابع طبیعی منطقهاز  یبریاومقروات بهره
 نابع ژنتی  سخنی به میاح نیامد.  از م شد، تنها به منابع معدنی یو ای  منطقه توجه شد  

 یمقردماتی کره از سروی مج رع ع روم      ۀ  ک یت یروس ییو جریاح مذاکرات هر ه کاوی غ
وژیم حقوقی قابرب اع راک    ة ای متفا تی یوباوجدید ایجای شد، ییدهاه ۀنامتد ی  موانقت یبرا

  مرالی   ینیت عل ر یو حاک توسعه که ننا وی   ظر کشوو ایبر منابع ژنتی  یویایی بیاح شد. 
الزم وا نداوند، معتقدند مشابه نظام حاکم بر منطقه، اصب میراک مشترک بشرریت بایرد مبنرای    

یو حاک توسرعه معتقدنرد کره     کشوو ایاما  ،قراو هیری ناظر بر منابع ژنتی  یویایینظام قانونی 
نظام تسهیم منانع د   مخالف ایجای نقراو هیر یویای آزای آزایی اصب ۀای  منابع باید زیرمج وع

 . (Drankier et al., 2012:399-400)  ستند منابعیاز چنی   یبریاوبرای بهره
نظر غالب ای  است که منابع ژنتی  یویایی مش وک وژیم قس ت یازی م کنوانسیوح حقوق 

قسر ت یرازی م کنوانسریوح حقروق      131مرایة   2توضیح اینکه به موجب بنرد  . یویا ا نیستند
 ,UNCLOS, art.134« )قسر ت خوا رد بروی    یر  یو منطقه ترابع مقرروات ا    ایتنعال»یویا ا: 

para.2    را یو  یرت نعال»کنوانسریوح حقروق یویا را     1مرایة   1(. از سوی ییرر بره موجرب بنرد 
 ,UNCLOS« )از منابع منطقه یبریاو  بهره کا ش  اییتنعال یۀکل»عباوت است از  1«منطقه

art.1, para.1.1 یعجامد، مرا  یمنابع معدن یۀکل» یبه معن 2«منابع»کنوانسیوح  133(   یو مایة 
 اقع شرده   یابستر یو یرز یابستر  یو، است که یو منطقه یچندنلز ی ا، از ج له کلوخهیهاز یا

(. بنابرای ، قس ت یازی م کنوانسیوح حقوق یویا را صررنا    UNCLOS, art.133, para.a« )باشد
یو  اقع، خأل مربو  به منابع طبیعی زنده یو منطقه از علب شوی. یمشامب منابع معدنی منطقه 

بررای تک یرب کنوانسریوح حقروق      نامره موانقرت   انعقرای   یی لتر  یکنفررانس بر  اصلی تشکیب 
 3(.Voneky & Beck, 2017:1013-Proelss, 2008; Tladi, 2015:260 ;4-4یویا اسررت )

بستر   زیر بسرتر    رم یو سرتوح       ینی  باید یو نظر یاشت که منابع ژنتی  یویایی  م یو
اساسا  شامب بسرتر  « منطقه»هفته یشرآب  جوی یاوند، ای  یو حالی است که بنا به توضیحات 

تواند شرامب منرابع ژنتیر  یویرایی  اقرع یو      ین   زیر بستر یویاست، بنابرای ، قس ت یازی م 
 (.Drankier et al., 2012: 400-1ستوح آب یا به تعبیر ییرر یویای آزای باشد )

                                                           
1. activities in the Area 

2. resources 
  Drankier et al., 2012:401-4؛ 12-2: 1321موسوی   میرمح دی،  برای نظر مخالف ح.ک: .3
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کنندهاح که یو زماح نراوش، تد ی وا تواند مسائلی کنوانسیوح ن ی اینکه آنیه بدیهی است
اک ریش آید که تا چه حد کنوانسریوح حقروق   ؤم ک  است س به آح عالم نبویند، مدیریت کند.

یو  تواند به موضوع منابع ژنتی  یو منطقه ک   کند؟ چند مسئله یو ای  بحث بایرد یویا ا می
بریاوی از منابع ژنتی  منطقه نداوی. یو ا ک، کنوانسیوح نظام خاصی برای بهره؛ نظر هرنته شوی

اع اق یویا مطلع بوینرد    اییسم ا از خصوصیات ژنتی  اوهاناز ی لت یزماح تد ی ، تعدای ک 
نرت    کننردهاح قرراو نرر   احد ای  واثتی آناح مووی توجه مرذاکره  ة ای اقتصایی بالقو  اوزش

   استفایه، توجه شد.   یبریاو ای بهرهتصرنا  به منابع معدنی منطقه   نعالی
هیرری،  تعریف مضیق منابع یو کنوانسیوح که صرنا  منرابع معردنی وا یو برمری    با  جویی م، 
طروو کلری کنراو    نظام برای منابع ژنتی  یویایی، کنوانسیوح حقوق یویا ا بره  بینییشنباید با ر

 ا   موضروعات  کنوانسیوح حقوق یویا ا، شرایط قانونی منطقه بر سایر نعالیتیو  هذاشته شوی.
یویرایی، حفرظ محریط زیسرت یویرایی   حفرظ میرراک         تحقیقات عل ری  مانند اقع یو منطقه 

از منرابع ژنتیر     یبریاونظام خاص برای بهره کهیمند شده است. یوحالنر نری زیر آب قاعده
ترری  بخرش ریشرنهای آو یرد رراوی  بروی،        ا که مهمنانع بی  ی لت جوی نداوی،  دف تسهیم م

 ای  اقع یو منطقه یو نظر هرنته شوی. نعالیت ۀعنواح خصوصیت اصلی کلیتواند   یناح بهمی
 ،شروی مری  اع اک اصب آزایی یویا یو منابع ژنتی  به نتایج غیرقابب قبوک   غیرمنصرفانه منجرر  

 ا توجه کند. ی لتال للی به منانع ت امیاید بتواند یو سطح بی   کاوی جدید ب ۀبنابرای  برنام
 طروو کنوانسیوح تنوع زیستی است که اصب تسرهیم منرانع ژنتیر  بره     1 ةای  امر مطابق با مای

 کند.  ا داف خوی مطرح می ءمنصفانه وا جز عایالنه  
یسرتی یو  ال لرب بررای حفرظ تنروع ز    بدیهی است که مسئولیت اجرای تعهدات حقوق بری  

  جهرانی رراکنرده    یا ای منطقره  سیعی از نظام هسترةمناطق خاو  از صالحیت ملی یو بی  
بد ح اینکه  یچ سند جهانی جامعی به آح بپریازی یا سازمانی برای ایجای بهتری  ضروابط   ،است

ی کره  اند، اقدام کند. چندی  خأل یو اسرنای  جروی یاو   ایی که قانونرذاوی نشدهیو مووی نعالیت
ای  جروی    ا نری     کاوی یو سطح جهانی، منطقره نبوی بر آح مند شوی که عال هباید قاعده

و یکری احتیراطی     مانندمدوح  محیطییستکند. نقداح اصوک ح ایتی زمشکب وا مضاعف می
، نقداح ساز کاو   را نری جهرانی   هیرییممد یو تص ا ای ناکاو، چاوچوببومییستمدیریت ز

 ای مدیریتی، حفراظتی    نظاوت بر نعالیت ایبر ی) یچ ساز کاو   ا نری جامع وس یطوو به
اطالعات یو مناطق خاو  از صالحیت ملی  جروی   ۀبهتری  و ش برای تض ی  مبایل یریکاوهبه

یلیرب  یو حاک توسرعه بره   کشوو اینداوی(، تفا ت یو سطوح   کاوی )چراکه یو برخی مناطق، 
طروو مرؤثر نیسرتند(      قایو به مشاوکت کامب   اجرای تعهردات خروی بره    منابع   ظرنیت، نبوی

اسرت کره ضرر وت ترد ی  سرند       ییمنابع ژنتی  از خأل ا خصوصاالجرا یو نقداح قوانی  الزم
 سازی.  جدید وا و ش  می
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  پایادار از تناوع زیساتی دریاایی     باردار بهاره ۀ حفاظات و  نامموافقت
 مناطق خارج از صالحیت ملی

جدید یو خصوص موضوع حفاظت    یامعا ده ی ضر وت تد موجوی یو نظام حقوقی، خأل ای 
. یو ایر   سازییوا آشکاو م ی از تنوع زیستی یویایی یو مناطق خاو  از صالحیت ملیبریاوبهره

تنروع زیسرتی   رریازیم که چرونه موضوع حفاظت له میئبخش با ی  و یکری تاویخی به ای  مس
سپس نررا ی   جهانی قراو هرنت. ۀاز صالحیت ملی یو یستوو کاو جامع یو مناطق خاو  یویایی

 ۀ تحت مذاکره خوا یم یاشت.نامموانقتاج الی به محوو ای اصلی 
 

 نامهموافقتپیشینۀ تاریخی . 1
مووی   یکمملی یو ی ۀ نخست قرح بیست حفاظت از تنوع زیستی یو مناطق خاو  از صالحیت

سرازماح   رایداو ۀتوسع جهانی اجال  2552 ساک لی قراو هرنت. یوال لبی  ۀجامع ةتوجه نزایند
تنروع زیسرتی یو منراطق    »، به ریشنهای اسرترالیا عبراوت   ملب متحد )معر ف به اجال  زمی (

ال للری  بری   ۀوا برای ا لی  باو استفایه کری. هرزاوش اجرال  از جامعر    «خاو  از صالحیت ملی
 ةوا یو یاخب   خاو  از حروز  رذیریبمهم   آس یاییمناطق ساحلی   یو خواست تا تنوع زیستی
 ی را بروم سرت یاز ز تیر موضوع ح ا (. متعاقبا UN, 2002: para.32.a) صالحیت ملی حفظ کند

 را    انو یر سازماح ملب یو مووی اق یروس یغ یو ند مشووت» 2553 ۀ ساکیو برنام ریرذبیآس
 سراک  ، قرراو هرنرت. یو  شوی(یمخوانده  «و ند مشووتی» اختصاوبه)از ای  رس  1«ا ایحقوق یو

 را از ج لره    رای رایرداو از اقیرانو    اسرتفایه »بر  یدو ند مشووتی با تأک ۀرنج ی  جلس 2551
 ,UN) تشرکیب شرد   «حفاظت   مدیریت تنوع زیستی بستر یو مناطق خاو  از صالحیت ملری 

 21/02 اوة موجرب قطعنامرۀ شر    بره  یع روم یو ری جلسۀ رنجم و ند مشووتی، مج ع . (2004
موضروعات   ۀبررای مطالعر   یاه  هر ه کاوی غیروس ی» ، اقدام به تأسیس2551نوامبر  12مووخ 

)از  2«رایداو از تنوع زیستی یو مناطق خاو  از صرالحیت ملری   یبریاوحفاظت   بهره مربو  به

                                                           
 United Nations Open-ended ا   حقوق یویا )سازماح ملب متحد یو مووی اقیانو و ند مشووتی غیروس ی .1

Informal Consultative Process on Oceans and the Law of the Seaسازماح ( به جلسات ساالنۀ مج ع ع ومی
برای وسیدهی مج ع ع ومی 1222نوامبر  21مووخ  33/01شوی که طبق قطعنامۀ ش اوة ملب متحد اطالق می

شوند. ای  جلسات  ر ساک به مدت ی   فته با حضوو  ا   حقوق یویا ا تشکیب میبه اموو مربو  به اقیانو 
ال للی تشکیب  ای بی  ای عضو سازماح ملب متحد   مقامات سازماح ملب متحد   ییرر سازماحن ایندهاح ی لت

 ا   حقوق یویا ا، تحوالت   مسائب متنوع   االنۀ یبیرکب یو خصوص اقیانو شده   ض   بروسی هزاوش س
 ی ند. ال لب یویا ا مووی بروسی قراو می ا   نیز حقوق بی متعدیی وا یو حوزة یویا ا   اقیانو 

2. Ad Hoc Open-ended Informal Working Group to study issues relating to the conservation and 

sustainable use of marine biological diversity beyond areas of national jurisdiction 
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وسی : برعباوت بوی ازکری.  ظایف هر ه کاوی شوی( خوانده می« هر ه کاوی»اختصاو ای  رس به
حفاظرت     ةال للی از هذشته ترا حراک یو حروز    ای بی  ای سازماح ملب   سایر سازماحنعالیت
 رای  بروسری جنبره  ؛ رایداو از تنوع زیستی یویایی یو مناطق خراو  از صرالحیت ملری    ةاستفای

تعیری  موضروعات کلیردی      ؛ اجت راعی موضروع   ،محیطییستعل ی، ننی، اقتصایی، قانونی، ز
 رای م کر    و ش ؛ بروسیکندموضوعات که مطالعات آح وا آساح می ۀریشین ةباویو یی اسؤاک

رایرداو از تنروع زیسرتی     ةال للی برای حفاظرت   اسرتفای    کاوی     ا نری بی  یبرای اوتقا
 . (UNGA, 2004: para73) یویایی یو مناطق خاو  از صالحیت ملی

. یو جریاح جلسات ا ک   ی م یای نه جلسه تشکیب 2510تا  2551 ای یو ساکهر ه کاوی 
ۀ محرووی بردک   مسئلاختالف یو خصوص  ضعیت حقوقی منابع ژنتی  یویایی ظا ر شده   به 
  رراه چری    بره  22شد. چنانکه اشاوه شد، یو ی  سو کشوو ای یو حاک توسعه یو قالب هر ه 

ترک بشرریت    قراو یاشتند که معتقد بویند منابع ژنتی  یویایی باید مش وک اصب میراک مشر 
یانتره معتقرد   وژیم قس ت یازی م کنوانسیوح حقوق یویا ا باشند. یو مقابب کشروو ای توسرعه  

بویند که ای  منابع خاو  از ش وک قس ت یازی م بویه   مشر وک اصرب آزایی یویرای آزاینرد.     
حاصرب شرد. یو ایر      2511نقطۀ عطف مذاکرات هر ه کاوی یو جریاح جلسۀ چهاوم یو سراک  

یست آمد که بر مبنای آح قراو بر ای  شرد کره معا ردة جدیردی     به 1«بستۀ توانق»  مرحله ی
ی بریاوبهرهۀ اجرایی کنوانسیوح حقوق یویا ا یو خصوص موضوع حفاظت   نامموانقت صووتبه

رایداو از تنوع زیستی یویایی مناطق خاو  از صالحیت ملی منعقد شوی که چهاو موضوع اصرلی  
از ج لره منراطق    محروو منطقره : منابع ژنتیر  یویرایی، ابزاو رای مردیریت     باشد بریاشتهوا یو 

سرازی   انتقراک ننرا وی. البتره     یرت ظرنمحیطری    یسرت ز اثررات ة یویایی، اوزیابی شدحفاظت
مخالف بویند، امرا برا   « 2511بستۀ توانق »چندکنشرر کلیدی از ج له آمریکا، ژار    و سیه با 

ام یوباوة ای  بسته اج اع حاصب شد. هرر ه کراوی بره مج رع     ایامۀ مذاکرات هر ه کاوی سرانج
برای حصوک وژیرم جرامع جهرانی یوبراوة حفاظرت          سازماح ملب متحد توصیه کری کهع ومی

سرند حقروقی   »ی رایداو از تنوع زیستی یویایی یو مناطق خاو  از صالحیت ملی ی  بریاوبهره
بسرتۀ توانرق   »منعقد شوی که چهاو موضوع  2«طبق کنوانسیوح حقوق یویا ا آ والزامال للی ی ب

 (.UN, 2015: 2باشد ) بریاشتهوا یو « 2511
برره تصررویب  2510ژ ئرر   12مررووخ  222/12 ۀقطعنامرر بررر مبنررای توصرریۀ هررر ه کرراوی 

 یع روم سازماح ملب متحد وسید. یو ای  قطعنامه مج ع  نه ی  اجال  مج ع ع ومی شصت
کنوانسیوح حقوق یویا ا مبنی بر حفرظ   اسرتفایه    طبق و آالزام حقوقیسند  یم به انعقایتص 

یو  (.UNGA, 2015: para 1)اعرالم کرری   صالحیت ملی وا  ةرایداو از تنوع زیستی خاو  از حوز

                                                           
1. package deal 
2. international legally binding instrument under the United Nations Convention on the Law of the Sea 
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، یر   نامره موانقرت ی لتی بررای انعقرای   مقرو شد که ریش از تشکیب کنفرانس بی ای  قطعنامه 
 ای یهتوص یع ومبه مج ع  مووینظرمت  سند  ک یتۀ مقدماتی تشکیب شوی تا یو مووی عناصر

مقدماتی ایجای شد. ای  ک یتره از سراک    ۀای  قطعنامه، ک یت تصویب یو ریمحتوایی اوائه کند. 
خروی بره و نرد     ۀمقردماتی یو ا لری  جلسر    ۀک یتر  چهاو اجال  تشرکیب یای.  2512تا  2511

 آ وسرند الرزام   نرویس یشرر  ترد ی  وا برای  یبخشید   مذاکرات وس  یاحرا یروس یمشووتی غ
مرت    خصوص یو ی ایی به مج ع ع وم، هزاوشی شامب توصیهث رة کاو ای  ک یته .شر ع کری

مقدمه، حوزه، موضروع، ا رداف،    مانند ای تاویخی، عناصری . هزاوش با زمینهبوی سند مووینظر
 نصرب  حرب  ی را و ش ، ترتیبرات سرازمانی، مسرائب مرالی،    اسنای ریشری  اوتبا  سند جدید با 
 (.UN, 2017) اختالنات وا یو بریاوی

ی طر  یع روم سازماح ملب متحد، مج رع  با تقدیم هزاوش ک یتۀ مقدماتی به مج ع ع ومی
سند ی لتی برای انعقای بی  کنفرانستشکیب  2512یسامبر  21مووخ  212/22 قطعنامۀ ش اوة

خراو  از   یسرت یتنروع ز ص یو خصرو  ا را یحقوق یو وحیکنوانس طبقآ و الزام ال للی یبحقوقی 
ی وا مقرو کری. یو ای  قطعنامه تأکید شده است که مذاکرات کنفررانس بایرد   مل تیصالح ةحوز

 ۀبرنامر  براسرا    (.UNGA, 2017: para.2مت رکز شوی )« 2511بستۀ توانق »بر چهاو موضوع 
  آح حاضر سره اجرال   ۀمقرو، کنفرانس شامب چهاو اجال  خوا د بوی که یو زماح نراوش مقال

 ب خوا د شد.یتشک 2525 بیاجال  آح یو ماو  ر آ و  یشده   چهاوم بیتشک

 

 نامهموافقتماهو   شالودۀ. 2
ی لتی منتشر ی بکه یو رایاح مذاکرات اجال  سوم کنفرانس  نامهموانقتنویس یشربراسا  آخری  

یو  2511ه یو سراک  کر « بستۀ توانرق »بر   اح چهاو موضوع  نامهموانقتشده است، مقروات ما وی 
ژنتیر  یویرایی،    از منرابع  اندعباوتویزی شده است. ای  چهاو موضوع یرهر ه کاوی رذیرنته شدند، 

محیطری    زیسرت  اثررات ة یویایی، اوزیابی شدحفاظتاز ج له مناطق  محوومنطقهابزاو ای مدیریت 
بره آنهرا    1نامره ا رنجم موانقتی ی م ت اقس تترتیب یو سازی   انتقاک ننا وی که بهیتظرنباالخره 

 شوی.(. یو زیر ای  چهاو موضوع بروسی میDraft text, Parts. II-Vرریاخته شده است )

 

 منابع ژنتیک دریایی. 1. 2
( به موضوع منابع ژنتی  یویایی اختصراص یانتره اسرت.    13اتا  2)موای نامه موانقتقس ت ی م 

شامب منابع  نامهموانقت. طبعا  استش وک آح نخستی  بحث مطرح یو مووی ای  قس ت، یامنۀ 
. شر وک مقرروات   اندشدهمناطق یویایی خاو  از صالحیت ملی  اقع  یوژنتی  یویایی است که 

                                                           
 قس ت تشکیب شده است. 12نامه از نویس موانقتربش .1
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بیر ح از مکراح  »، 1«یو مکاح اصلی )طبیعی(»ای  قس ت بر منابع ژنتی  یویایی به سه صووت 
 1یو مرایة   3«و  به منابع ژنتی  یویایی(  اطالعات مرب  ایایهیو وایانه )»،   2«اصلی )طبیعی(

 ا   ییرر منابع زنردة یویرایی از حیرث بروسری خصوصریات      یما طرح شده است.  نامهموانقت
ی از ذخرایر مرا ی   ییررر منرابع     بریاوبهرهشوند، اما یمژنتی ، منابع ژنتی  یویایی محسوب 

 (.Draft text, art.8 د بوی )نخوا نامهموانقتعنواح کاال مش وک مقروات زندة یویایی به
مقرو شده است. به موجرب   نامهموانقت 2اصوک اساسی مربو  به منابع ژنتی  یویایی یو مایة 

  اشرخاص حقیقری   حقروقی ترابع آنهرا برا توجره مقتضری بره مقرروات             را ی لتای  مایه   ۀ 
 رای  یرت نعالیاونرد   طبق کنوانسیوح حقوق یویا ا حق  ای لت  حقوق   منانع سایر  نامهموانقت

تواند ین مربو  به منابع ژنتی  یویایی یو مناطق خاو  از صالحیت ملی انجام ی ند.  یچ ی لتی 
ی از منابع ژنتی  یویایی بایرد  بریاوبهرهنسبت به ای  منابع ایعای حاک یت یا حقوق حاک ه کند. 

 (.raft text, art.9Dبا لحاظ منانع کشوو ای یو حاک توسعه باشد ) 1«به نفع کب بشریت»
اما به شرحی که هذشت، بحث اصلی یوباوة منابع ژنتی  یویایی یسترسی به ایر  منرابع     

یونرد  ر رم بره ایر  ی  موضروع     نامره موانقرت  11   15تسهیم منانع ناشی از آح است. یو موای 
ده به منابع ژنتی  یویایی ریشنهای شر « یو مکاح اصلی»رریاخته شده است. یو مووی یسترسی 

ی عضرو   را ی لرت باشرد.   ینری     نامره موانقتاست که ای  یسترسی با اطالع قبلی یبیرخانۀ 
شوند با اقدامات تقنینی، ایاوی   سیاسترذاوی اط یناح حاصب کنند کره  یممتعهد  نامهموانقت

 Draftتسهیب شوی )« یو وایانه»به ای  منابع آزای   یسترسی « بیر ح از مکاح اصلی»یسترسی 

text, art.10.)  ناشری از یسترسری بره منرابع      «یررولیغ»   «یرول»یو مووی نحوة تسهیم منانع
رر تکرب ناهویرا    اما   انندی از آح ریشنهای ای مختلف مطرح است، بریاوبهرهژنتی  یویایی   

بینی شده است کره یو امرر تسرهیم منرانع     یشر 0«ساز کاو تهاتر»ی   نامهموانقت 01یو مایة 
 .اشتنقش خوا د ی

 

 ۀ دریاییشدحفاظتاز جمله مناطق  محورمنطقهها  مدیریت یوهش .2. 2
از ج لره   محروو منطقه ای مدیریت یوهش»( به موضوع 21تا  11)موای  نامهموانقتقس ت سوم 

، محروو منطقره  رای مردیریت   یوهشر اختصراص یاوی. منظروو از    1«ة یویرایی شدحفاظتمناطق 
که یو منطقۀ جیرانیایی مشخصی بررای مردیریت یر  یرا     ت هیدات حفاظتی   مدیریتی است 

 ا یوهششوی. مصداق باوز ای  یمحفاظت از محیط زیست اع اک  منظووبهچند نعالیت مشخص 
                                                           

1. in situ 

2. ex situ 

3. in silico 
4. for the benefit of mankind as a whole 
5. clearing-house mechanism 
6. area-based management tools, including marine protected areas 
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ی امنطقره ة یویرایی  شرد حفاظرت است. منظوو از منطقرۀ   1«ة یویاییشدحفاظتمنطقۀ »ایجای 
بوم یا مدیریت شریالت،  یستزبر  مشخص از یویاست که به جهاتی مانند حفظ زیستراه، نظاوت

شوی. بسیاوی از کشوو ا یو مناطق یویایی ملی خروی  یم ای مشخصی م نوع یا محد ی یتنعال
. یو انرد کریهة یویایی استفایه شدحفاظتیاه اعالم منطقۀ  به محوومنطقه ای مدیریت یوهشاز 

 یا را یمعا ردات یو  ظرانر  یکراو نهای را  مووی مناطق یویایی خاو  از صرالحیت ملری، برخری    
. مرثال   انرد اعرالم کرریه   ییایر یو ةشرد تحت روشش خوی منراطق حفاظرت   یا اییو یو یامنطقه

حفاظرت از   1215ک یسیوح حفاظت از منابع زندة یویایی جنوبراح که نهای نراظر کنوانسریوح   
ة یویرایی اعرالم کرریه اسرت.     شرد حفاظرت است، چنردی  منطقرۀ    جنوبراح ییاییو ةمنابع زند

ال للی یویانوویی برای جلوهیری از آلویهی یویرایی ناشری از کشرتیرانی،    ی بنی  سازماح   ی
 et alWright ,.کنرد )ح.ک:  یمر اعالم  3«خصوص حسا مناطق یویایی به»   2«مناطق  یاه»

است کره چراوچوبی حقروقی       یوصدیۀ اجرایی جدید نامموانقت(.  با ای    ه، 2015:270-90
آمرده، بره    نامره موانقتنویس یشرزمینه ردید آ وی. مطابق ساز کاوی که یو نهایی عام یو ای  

با وعایت مقروات  نامهموانقتی   بخشی،  ر ی لت عضو امنطقهموازات اسنای   ترتیبات حقوقی 
از ج له تعیی  منطقۀ  محوومنطقه ای مدیریت یوهشمجاز به ریشنهای  12   11  ضوابط موای 

و مناطق خاو  از صالحیت ملی است   اتخاذ تص یم یو ای  خصروص یو  شدة یویایی یحفاظت
 (.Draft text, arts.17-19خوا د بوی ) نامهموانقتی متعا د  اطرفصالحیت کنفرانس 

 

 یطیمحستیز اثرات یابیارز .3. 3

 1«محیطری زیسرت  اثررات اوزیرابی  »( بره موضروع   11ترا   22)مروای   نامره موانقتقس ت چهاوم 
محیطی یو اصطالح نرایند مطالعاتی اسرت کره   یستز اثراتیانیم که اوزیابی یمی. اختصاص یاو

محیطری احت رالی یر  نعالیرت ریشرنهایی یرا       بینری ریامرد ای زیسرت   برای شناسایی   ریش
محیطری  زیسرت  اثررات هیری.  دف از اوزیابی شده، مثب ی  طرح ع رانی، انجام میویزیبرنامه

لح قبب از اتخاذ تص یم یا صد و مجوز برای نعالیت ریشنهایی، از ای  است که مرجع یا مقام صا
وا یو تص یم یا صد و مجروز ملحروظ کنرد. یو     اثراتآثاو آح بر محیط زیست مطلع شوی   ای  

محیطری  زیسرت  اثراتمطرح است تا  0«محیطی نرامرزیزیست اثراتاوزیابی »ال للی سطح بی 
 را  م یو کشوو ای ییرر که م ک  است از ای  نعالیتنعالیت ریشنهایی  م یو کشوو مبدأ    

محیطری نرامررزی یو اسرنای    زیسرت  اثررات آسیب ببینند، بروسی شوی. اهرچه تعهدات اوزیرابی  

                                                           
1. marine protected area (MPA) 

2. special areas 
3. particularly sensitive sea areas (PSSAs) 

4. environmental impact assessment 
5. environmental impact assessment in a transboundary context 
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اند، لیک  معا دة عام کره بره ایر  موضروع اختصراص یاوی،      بینی شدهال للی متعدیی ریشبی 
معرر ف بره کنوانسریوح اسرپو( اسرت      محیطی نرامرزی )زیست اثراتاوزیابی  1221کنوانسیوح 

 (.Craik, 2008)برای توضیح بیشتر ح.ک: 
از آنجا که مناطق یویایی خاو  از صالحیت ملی تحت حاک یت یا صالحیت  ریچ کشرووی   

 251شروی. اهرچره یو مرایة    محیطی نرامرزی شرامب آنهرا ن ری   نیستند، تعهدات اوزیابی زیست
یو یسرت یاشرته باشرند     یمنطق یب ا یالرهاه ی لت »خوانیم که یم یا ایوکنوانسیوح حقوق 

 یموجب آلویه تواندیشده است م یزیونظاوت آنها برنامه یا یتکه تحت صالح  ایییتنعال که
وا برر    را یتنعال ی ا ةبالقو اثراتباشد،  یکه ع ل یتا حد ید، باشوی یایییو یستز یطمح یدشد
وا برره و ش   ررایررابیاوز یرر ا یجه نتررامربررو  برر ی رراکررریه   هررزاوش یررابیاوز یسررتز یطمحرر

اما ای  مایه بسیاو کلی   ناقد ض انت اجرایی است. «. کنند منتشر 250 ةشده یو مایبینییشر
محیطری بخشری یرا    یسرت زال للری حرا ی تعهردات اوزیرابی     ی باز سوی ییرر، برخی از اسنای 

اند. با ای   صف، وژیرم  یی  ستند که قابب اع اک نسبت به مناطق خاو  از صالحیت ملامنطقه
(. مقروات قسر ت  Warner, 2015b:289-312حقوقی عامی یو ای  خصوص  جوی نداوی )ح.ک: 

 اثررات منظوو تکوی  ی  وژیرم عرام برا تعهردات منجرز یو مرووی اوزیرابی        به نامهموانقتچهاوم 
ه اسرت.  شده یو مناطق خاو  از صالحیت ملی تنظیم شدیزیوبرنامه ای یتنعالمحیطی یستز

یرزی شرده یو منراطق    وبرنامره  ای یتنعالمحیطی زیست اثراتۀ کلیدی یو مووی اوزیابی مسئل
یویایی خاو  از صالحیت ملی ای  است که رس از نرایند اوزیابی تص یم یوباوة اجرای نعالیرت  

ی  ریشرنهای یو ایر     نامره موانقرت نرویس  یشرر  31به عهدة کدام مرجع باشد. به یاللرت مرایة   
نظراوت آنهرا    یرا  یتمووینظر تحت صرالح مطرح است: نخست اینکه ی لتی که نعالیت  خصوص
، یو ایر  خصروص اتخراذ تصر یم کنرد   ی م اینکره تصر یم بره عهردة          شده است یزیوبرنامه

 (.Draft text, art.42قراو هیری ) نامهموانقتی متعا د  اطرفکنفرانس 

 

 ساز  و انتقال فناور  دریایییتظرف. 4. 2
 1«سازی   انتقاک ننا وی یویرایی یتظرن»( به موضوع 12تا  12نامه )موای  ت رنجم موانقتقس

یویایی   نیز توسعه سازی یو خصوص تحقیقات عل ییتظرنیانیم که موضوع یماختصاص یاوی. 
سوم حقوق یویا ا بوی که حاصب آح  کنفرانس  انتقاک ننا وی یویایی از مسائب کلیدی مذاکرات 

یاه چهاوی م کنوانسیوح حقوق یویا ا انعکا   بهقس ت سیزی م قس ت    2ات بخش یو مقرو
وغم هذشت چندی  (. با ای   صف، بهUNCLOS, Parts XIII.sec.2 and XIVیانته است )ح.ک: 

ی ه از اجرایی شدح کنوانسیوح حقوق یویا ا، مقروات یایشده آثاو ع لری بره سروی کشروو ای     
(. از آنجا ناصلۀ چشر ریری میراح کشروو ای    Tanaka, 2012:370-5) اندنداشتهیوحاک توسعه 

                                                           
1. capacity-building and transfer of marine technology 
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ی از تنوع زیستی یویایی یو بریاوبهرهریشرنته   کشوو ای یوحاک توسعه یو زمینۀ ننا وی برای 
 22مناطق خاو  از صالحیت ملی  جوی یاوی، یو جریاح مذاکرات هرر ه کراوی برا اصرراو هرر ه      

سوی  سازی   انتقاک ننا وی یویایی بهیتظرنتی وا یو خصوص تعهدا نامهموانقترذیرنته شد که 
باشد تا مقروات قس ت چهاوی م کنوانسیوح حقوق یویا ا  بریاشتهکشوو ای یو حاک توسعه یو 

یراه   بره سازی   انتقاک ننرا وی یویرایی     یتظرنع ال  اجرایی شوی. با ای  حاک، یو مووی شیوة 
  سرو   یانتره از یر   توسرعه  یکشروو ا   زمینره بری    مسئلۀ حفظ حقوق مالکیت نکری یو ایر 

 (.Draft text, arts.45-6از سوی ییرر اختالف  جوی یاوی ) حاک توسعه یو یکشوو ا

 

 گیر نتیجه
 ای انسانی اثرر زیرایی برر تنروع زیسرتی یاونرد. ایر         که نعالیت برییمسر یو ی وانی بهجهاح 
عنرواح منبرع    ا بره مخرب یاوند. اقیانو  آثاوع حدی نراهیر است که یو سطح  سی ا بهنعالیت
 نقب   اوتباطات از ای  ح ب مجرای اصلی   هوحطبیعی هونه منابع ةکنند، تأمی بومیستغنی ز
مرا یریری   مانند ایی . اثر مخرب نعالیتبینندیمشدت آسیب  ای مخرب بهیتنعالاز ای  امر 
 ... بره نررانری نزاینرده یو       اسرتخرا  نفرت   هراز   ناشی از کشتیرانی  ، آلویهی یویاییو یهبی

 ا یو عصر حاضر نعالیت ای    ه یو حالی است که ا منجر شده است. سالمت اقیانو  خصوص
امکراح نعالیرت یو    ننرا وی  ای بلکه ریشرنت ، ا محد ی نیستبه مناطق تحت صالحیت ی لت
نقرداح   ةیانش نداح یوبراو  یراخ ۀی  ی نیز یایه است. یو چند وا مناطق خاو  از صالحیت ملی

منرابع،  شرداو یاینرد       یر  به محانظت از ا یازآح   ن یایییو ة  منابع زند  ایانو از اق یتح ا
 اقداماتی وا برای حفاظت از تنوع زیستی یویایی یو ای  مناطق خواستاو شدند.

وا ی انونررذاو مناطق خاو  از صالحیت ملی، نقداح انحصاو است کره و نرد ق   اساسی یاهی 
 ای سازمانی چندراوچه، نقداح مقرروات  کند. نقداح اصوک حک رانی جامع، چاوچوبسخت می

 ضرعیت منرابع ژنتیر      ةیوبراو  حقوقی، عدم قطعیت محیطییستز اثراتجهانی برای اوزیابی 
 ی را   چراوچوب  ال للری ی بر  ی را خأل ا یو سازماح یویایی یو مناطق خاو  از صالحیت ملی،

 یتیو مناطق خراو  از صرالح   ی  کنترک حداقل یا احقوق یو یوحخصوص یو کنوانسبه حقوقی
ی ره   یر   از ن ایرد. بعرد  ال للی برای حفاظت از تنوع زیستی وا ضر وی میلز م اقدام بی  یمل

تشرکیب کنفررانس    بره  یمتصر   2510سرازماح ملرب یو ژ ئر      یجلسه   مذاکره، مج ع ع وم
 یستیاز تنوع ز یداورا یبریاوحفظ   بهره یو خصوص ال للیی آ و بمانعقای سند الزا ی لتی  بی 
 ی سرند سرروم  یرر ، ایبهرنررت. یو صرووت تصرو   یملر  یتیو منراطق خرراو  از صرالح   یرایی یو

ۀ نامر   موانقرت  1221 یری نامره اجرا بعد از موانقت یا احقوق یو یوحکنوانس ییاجرا ۀنامموانقت
 ی  اجرا شوی، خأل ا یبتصو یتبا مونق کهییوصووت ید. سند جدخوا د بوی یما  یرذخا 1220
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مشخصا  چهاو موضوع یسترسی بره منرابع ژنتیر      حوزه وا ونع خوا د کری. ی مهم یو ا یقانون
 یراه تشرکیب منراطق    بره  محروو منطقره یویایی   تسهیم منانع حاصب از آح، ابزاو ای مدیریت 

 ای یتنعالمحیطی یستز اثراتیابی ة یویایی یو مناطق خاو  از صالحیت ملی، اوزشدحفاظت
سازی   انتقاک ننا وی یویایی یو یتظرنیزی یو مناطق خاو  از صالحیت ملی   باالخره وبرنامه

 ییو واسرتا  یج عر  ی، اقردام یخیهرام تراو   ی اش  . بیاندهرنته مدنظر قراو ۀ جدیدنامموانقت
 ةتی یو منراطق خراو  از حروز   حفاظت حداکثری از تنوع زیس    استمنانع مشترک ت ام ملت

خوی کانی یخویبهبا ای    ه باید به یای یاشت انعقای معا ده د. کنصالحیت ملی وا تض ی  می
 رای   ای نعاک یو عرصۀ یویایی برا سرازماح  نیست    جوی اوایة سیاسی،   کاوی نزیی  ی لت

ات حفاظت از تنوع زیستی ال للی از الزامال للی یو جهت تصویب   اجرای یقیق مقروات بی بی 
  ای نوظهوو است.یو ای  مناطق   ریشریری از بر ز آسیب
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