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چکیده
تنوع زیستی ،منبع حیات بشر برر و ی کررة زمری مشرت ب برر هیا راح حیوانرات ییررر
وا زیست میکنند با م اوتبرا یاونرد .اقیرانو را
اوهانیسم ایی است که یو آب ،زمی
یوبریاوندة بیشتری تنوع زیستی یو سطح زمی ستند .یو عری حراک کره ریشررنت ننرا وی
نرصت ای بیشتری وا برای بهرهبریاوی از منابع طبیعی اقیانو ا نررا م مریکنرد ،تهدیردات
تنوع زیستی نیز انزایش مییابد .ای یو حالی است که بخش اعظم اقیانو ا یو مناطق خراو
از صالحیت ملی ،یو معنی یویای آزای منطقۀ بستر بی ال للی یویا ا ،قراو هرنتهاند که تحرت
حاک یت یا صالحیت یچ ی لتی نیستند .بهیلیب ا یت تنوع زیستی یویایی یو مناطق خراو
از صالحیت ملی بهرهبریاوی و زانز ح از منابع آح ،ا ت ام جامعرۀ جهرانی یوبراوة حفاظرت از
تنوع زیستی ای مناطق انزایش یانته است .خأل ای موجوی یو نظرام حقروقی منراطق یویرایی
خاو از صالحیت ملی ،ضر وت اقدام مؤثر یو حفاظت از محیط زیست یویایی یو ای مناطق وا
ی چنداح میکند .یو ای مقاله سعی شده است تا نظم حقوقی کنونی تنوع زیسرتی یویرایی یو
مناطق خاو از حوزة صالحیت ملی خأل ای آح اکا ی شرده انعقرای موانقرتنامرۀ اجرایری
جدید طبق کنوانسیوح حقوق یویا ا یو ای خصوص اوزیابی شوی.

کلیدواژگان
تنوع زیستی ،کنوانسیوح حقوق یویا ا ،کنوانسیوح تنوع زیستی ،کنفرانس بی ی لتی ،موانقتنامرۀ
حفاظت بهرهبریاوی رایداو از تنوع زیستی یویایی ،مناطق خاو از حوزة صالحیت ملی.
 .1استاییاو هر ه حقوق ع ومی یانشکدة حقوق علوم سیاسی یانشراه تهراح ،تهراح ،ایراح (نویسندة مسئوک).
Email: sasanseyrafi@ut.ac.ir

 .2استای هر ه حقوق ع ومی یانشکدة حقوق علوم سیاسی یانشراه تهراح ،تهراح ،ایراح.
Email: fmousavi@ut.ac.ir

 .3یانشجوی یکتری حقوق بی ال لب یانشکدة حقوق علوم سیاسی یانشراه تهراح ،تهراح ،ایراح.
Email: kosar.f1990@gmail.com

تاویخ یویانت ،1321/50/22 :تاویخ رذیرش1321/51/22 :

 145فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،05شمارۀ  ،3پاییز 9311

مقدمه
«تنوع زیستی» 1به یاللت مایة  2کنوانسیوح  1222تنوع زیستی (از ای رس «کنوانسیوح تنوع
زیستی» خوانده می شوی) ،عباوت است از «هوناهونی اوهانیسرم رای زنرده از رر منبرع شرامب
ینری ترکیبرات محیطری کره
زیستبوم ای زمینی یویایی ییرر زیستبوم رای آبری
بخشی از زیستبوم وا تشکیب میی ند» .ای مفهوم «شامب تنوع یو ح هونه ا ،تنوع بی هونه ا
تنوع زیستبوم میشوی» که عناصر ک ی کیفی وا یو بریاوی ( .)CBD, art.2طی چنرد ی رۀ
هذشته بهطوو و زانز ح مشخص شده است که بهعلت انزایش نشاو ای انسانی بر محیط زیست،
تنوع زیستی یو سطح جهانی یو حاک از یست ونت است .بدیهی است که آسیب بر ریکرة تنوع
زیستی ،است راو حیات انساح بر کرة زمی وا با چرالش رای جردی مواجره سراخته ایر امرر
ضر وت اقدام نووی برای حفظ استفایة رایداو از آح وا ن ایاح میسازی (بررای توضریح بیشرتر
ح.ک :ا یاوحسی 2-21 :1311 ،؛ .)Schoenbaum & Young, 2018: Chap.8, sec. I
مفهوم تنوع زیستی از زماح تصویب کنوانسیوح تنوع زیستی یو جریاح اجال زمی یو سراک
 1222بهعنواح اژة حقوقی اوی ایبیات حقوق بی ال لب شرد .ایر کنوانسریوح بریشر یکری از
مقبوکتری معا دات زیستمحیطی چندجانبه است که ترا بره امرر ز منعقرد شرده اینر 121
ی لت بهعال ة اتحاییۀ او را عضو آحاند .دف موضوع ای کنوانسیوح ریشبینی قواعد بی ال للری
یو خصوص حفاظت بهرهبریاوی رایداو از تنوع زیستی است ( .)CBD, art.1از سوی ییرر ،حلقرۀ
اوتبا ا لیۀ مفهوم تنوع زیستی حقوق بی ال لرب یویا را یو کنوانسریوح  1212ملرب متحرد یو
خصوص حقوق یویا ا (از ای رس کنوانسیوح حقوق یویا ا خوانده میشوی) مشهوی اسرت کره یو
آح بر تعهدات ی لت ا نسبت به حفظ مدیریت منابع زندة یویرایی نیرز حفاظرت ح ایرت از
محیط زیست یویایی تأکید میشوی (یو ای خصوص ح.ک.)Tanaka, 2012: 253-335 :
اقیانو ا یویا ا میزباح تنوع سیعی از زندهی یویایی از ج له هیا اح ،اسفنج ا ،نی ی از
نراای حیوانرات ضرام بقرای زنردهی یو زمری سرتند کره  25یوصرد سرطح زمری وا یو
برمیهیرند .یو ی ه ای اخیر نعالیت ای انسرانی کره بره محریط زیسرت یویرایی آسریب اوی
میکنند ،شدت یانته نررانی نزایندهای یو خصوص ضعیت محیط زیست اقیانو ا برهطروو
کلی به یاه تنوع زیستی آح به جوی آمرده اسرت ( .)Long & Chaves, 2015: 213-4مطرابق
هزاوش یبیرکرب سرازماح ملرب متحرد ایر خطر را شرامب صرید بریو یره ،صرید غیرقرانونی،
هزاوشنشده ساماند ینشده ،اسرتخرا از بسرتر ع یرق یویرا ،هسرترش هونره رای مهراجم،
کاببهذاوی ،هریشرری ،تحقیقات عل ییویایی ،آلرویهی ،از بری ونرت زیسرتراه را ،تیییررات
آب وایی اسیدی شدح اقیانو اسرت ( .)UN Secretary General, 2004: 45–61بره ایر
نهرست میتواح نعالیت ای نوظهوو مانند مهندسی جیرانیا ،کوی یایح به اقیانو را تجزیرۀ
1. biological diversity
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کرب وا اضانه کری .یو ا لی هزاوش اوزیابی جهانی اقیانو ا بیاح شده اسرت کره بسریاوی از
بخش ای اقیانو بهصووت جدی تخریب شده اهر به ایر مشرکب توجره نشروی ،اسرتفایه از
منانعی که بشر امرر زه یو اختیراو یاوی ،غیررم ک مریشروی (World Ocean Assessment I,
) .2016:41بنررابرای تضر ی حفررظ اسررتفایة رایررداو از اقیررانو ررای جهرراح ،از موضرروعات
زیستمحیطی مهم ینیای امر ز است که یو دف  11ا داف برنامۀ  2535برای توسرعۀ رایرداو
بداح اشاوه شد (.)UNGA, 2015: 23-4
اما آنیه نیازمند نرا ی ع یقتر است ،تنوع زیستی یو مناطق خاو از حوزة صالحیت ملری
است  .کنوانسیوح حقوق یویا ا یو مووی مناطق خاو از صرالحیت ملری مقرواتری کلری یوبراوة
حفاظت از محیط زیست یویایی (ح.ک )UNCLOS, Part XII, sec.1.نیز حفرظ منرابع زنردة
یویای آزای یو بریاوی ) ،)UNCLOS, arts. 61-7, 116-20البته مقروات مفصلی نیز یو خصروص
ریشریری ،کا ش مهاو آلویهی یویایی از منابع مختلف یو قس ت ی ازی رم ایر کنوانسریوح
ریشبینی شرده اسرت (ح.ک ،)Churchill, 2015: 3-31; Nanda & Pring, 2013:427-46 :امرا
مفهوم تنوع زیستی چرونری حفاظت بهرهبریاوی رایداو از آح بداح هونه که طی چنرد ی رۀ
هذشته مطرح شده ،یو کنوانسیوح حقوق یویا ا مدنظر نبویه اسرت ( .)Churchill, 2015: 12از
سوی ییرر ،یامنۀ ش وک کنوانسیوح تنوع زیستی یو مووی اجزای تشکیبی ندة تنوع زیستی به
مناطق تحت صالحیت کشوو ای ساحلی محد ی میشوی ( .)CBD, art.4ای یو حالی است که
مناطق یویایی خاو از حوزة صالحیت ملی ،ی سوم اقیانو ا وا یو برمیهیرند میزباح تنروع
ه سبب شده اسرت کره
سیعی از زندهی یویایی ضام بقای زندهی یو زمی ستند .ای
طی ساک ای اخیر جامعرۀ بری ال للری یوصردی ونرع خرأل حقروقی نراظر بره مسرئلۀ حفرظ
بهرهبریاو ی رایداو از تنوع زیسرتی منراطق یویرایی خراو از صرالحیت ملری برآیرد .برا شرر ع
«کنفرانس بی ی لتی یو خصوص انعقای سند الزامآ و یوباوة حفاظت بهرهبریاوی رایداو از تنوع
زیستی مناطق یویایی خاو از صالحیت ملی»( 1از ای رس بهاختصاو «کنفرانس بری ی لتری»
خوانده میشوی) یو ساک  2511ای تالش اوی مرحلۀ نهایی خوی شده است .ردف از تشرکیب
کنفرانس یایشده انعقای «موانقتنامه طبق کنوانسیوح ملرب متحرد یو خصروص حقروق یویا را
واجع به حفاظت بهرهبریاوی رایداو از تنوع زیستی مناطق یویایی خاو از صرالحیت ملری »2
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

برای بروسی آخری نسخۀ ریشنویس موانقتنامه بر مبنای نتایج مذاکرات سومی اجال

کنفرانس بی ی لتی ح.ک:

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

 142فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،05شمارۀ  ،3پاییز 9311

(از ای رس بهاختصاو «موانقتنامه» خوانده میشوی) اسرت .یو صرووت تصرویب ،موانقرتنامرۀ
مذکوو سومی موانقتنامۀ اجرایی کنوانسیوح حقوق یویا ا محسوب خوا د شد.
یو ای نوشتاو با و ش توصیفی ر تحلیلی با استفایه از منرابع کتابخانرهای ضر بروسری
حقوق بی ال لب حاکم بر تنوع زیستی یویایی یو مناطق خاو از حوزة صالحیت میکوشیم بره
ای ررسش راسخ ی یم که چه خأل ایی یو نظم حقوقی کنونی حفاظت بهرهبریاوی رایرداو از
تنوع زیستی مناطق خاو از حوزة صرالحیت ملری جروی یاوی موانقرتنامرۀ اجرایری جدیرد
کنوانسیوح حقوق یویا ا چرونه یوصدی ونع ای خأل است؟

دورنمااا حقااو کنااونی تنااوع زیسااتی در مناااطق دریااایی خااارج از حااوزۀ
صالحیت ملی
یو ابتدا الزم است هسترة جیرانیایی مناطق خاو از حوزة صالحیت ملری تبیری شروی .تعبیرر
«خاو از صالحیت ملی»  1یو کنوانسیوح حقروق یویا را یو مرووی بسرتر بری ال للری یویرایی
منرابع معردنی آح میرراک مشرترک بشرریت سرتند
استفایه شد ،جایی کره بسرتر اقیرانو
( .)UNCLOS, preambleبنابرای خاو از حوزة صالحیت ملی ،مناطقی از یویا ستند کره یو
محد یة صالحیت حاک یت ی لت ساحلی قراو ن یهیرند .ای مناطق عباوتاند از یویرای آزای
موضوع ب خش فتم کنوانسیوح حقوق یویا ا منطقۀ موضوع بخش یازی م کنوانسیوح حقروق
یویا ا .براسا مایة  11کنوانسیوح حقوق یویا ا ،یویای آزای عباوت است از «کلیۀ قس ت ای
یویا که جز منطقۀ انحصاوی اقتصایی ،یویرای سررزمینی یرا آب رای یاخلری یر ی لرت یرا
آب ای مج عالجزایری ی ی لت مج عالجزایری نباشد» .آنیه یو اصطالح کنوانسیوح حقروق
یویا ا «منطقه» 2خوانده میشوی ،به یاللت بند  1مایة  1ای کنوانسیوح عباوت است از «بستر
زیر بستر آنها اقع یو خاو از حد ی صالحیت ملی» .به بیراح و شر ترر،
یویا کف اقیانو
بستر زیربستر یویا ا خاو از نرالت قراوة ی لرت را یو اصرطالح کنوانسریوح حقروق یویا را
«منطقه» 3خوانده میشوی.
تخ ی اینکه چه میزاح از اقیانو ا خاو از حوزة صالحیت ملی است ،ع الً م کر نیسرت،
زیرا حد ی یقیق منطقۀ انحصاوی اقتصایی نالت قاوة بسیاوی از ی لرت را تعیری نشرده اسرت.
یامنۀ جیرانیایی مناطق خاو از حوزة صالحیت ملی زمانی مسرتقر خوا رد شرد کره ی لرت رای

1. beyond the limits national jurisdiction
2. Area
را» (« )the international seabed areaبسرتر

 .3یو ایبیرات حقروقی از تعرابیر «منطقرۀ بسرتر بری ال للری یویا
ژوفیویا» ( )the deep seabedنیز یو خصوص ای منطقه استفایه میشوی.

حفاظت از تنوع زیستی دریایی143 ...

ساحلی ،حد ی یویای سرزمینی ،منطقۀ انحصاوی اقتصایی نالت قاوة خروی وا مشرخص کننرد
سایر ی لت ا نیز اختالنی یو ای باوه نداشته باشند .به یاه جوی ی لت ایی که مدعی نالت قراوه
خاو از  255مایب ستند ،موجب ابهام یو ای حوزه میشوی (.)Long & Chaves, 2015: 214-5
سطح ستوح آب ای نراز ای مناطق جز یویای آزای است مقروات یویرای آزای منردو
یو کنوانسیوح حقوق یویا ا مشخص می کند که آزایی یویای آزای باید برای ۀ ی لت ا ،چره
ساحلی چه محصوو یو خشرکی ،نررا م شروی ( ،)UNCLOS, art. 89امرا ایر آزایی نامحرد ی
نیست ،بلکه منو به وعایت شرایط مندو یو کنوانسیوح نظیر وعایرت تعهرد کلری منردو یو
مایة  122مبنی بر حفاظت از محیط زیسرت یویرایی سرایر قواعرد حقروق بری ال لرب اسرت
() .)UNCLOS, art. 87(2نظام قابب اع اک بر بستر زیر بستر آب یو مناطق خاو از صالحیت
ملی یو قس ت یازی م کنوانسیوح تد ی شده است کره منرابع معردنی منطقره وا طبرق اصرب
میراک مشترک بشریت تحت مدیریت مقام بی ال للی بستر یویرا ()UNCLOS, arts. 136-137
قراو میی د که مطابق مایة  110کنوانسیوح حقوق یویا ا ،مسئولیت ح ایت از محیط زیسرت
یویایی یو برابر آثاو ناشی از اکتشاف استخرا منابع معدنی منطقه وا به عهده یاوی.
قس ت ی ازی م کنوانسیوح حقوق یویا ا یوباوة حفاظت از محریط زیسرت یویرایی ،سرن
بنای حفاظت از تنوع زیستی یویایی است .اژة محیط زیست یویایی یو کنوانسیوح  1212ت ام
بخش ای زنده غیرزندة اقیانو وا یو برمریهیرری .برا ایر صرف ،اصرطالح «تنروع زیسرتی
یویایی» 1یو کنوانسیوح حقوق یویا ا ذکر نشده بهصووت مفهومی مستقب مدنظر قراو نررنته
است ( .)Churchill, 2015:12-22هذشته از مقروات کلی که یو بخش  1قس ت ی ازی م یوباوة
حفاظت از محیط زیست یویایی آمده ،ت رکز کنوانسیوح بر مقابله با آلرویهی یویرایی ناشری از
منابع اقع یو خشکی ،کشتیرانی ،ینع موای زائد ،نعالیت یو نالت قاوه  ...است (ح.کTanaka, .
 .)2012:316-9اما تفا ت اصلی حفاظت از محیط زیست یویایی تنوع زیسرتی یویرایی یو آح
است کره تنروع زیسرتی یویرایی بره جنبرۀ خاصری از محریط زیسرت یویرایی اشراوه یاوی کره
تیییررذیری یو هونه ا ،بی هونه ا یو زیستبوم است .تأکید بر تعدای هونه ای مختلف است،
صرف نظر از اینکه یو ی هونه چه تعدایی جوی یاوی .تنوع زیستی مبنایی برای منحصربهنرری
بویح ک یابی ،ا یت خاص آح برای سابقۀ زندهی هونه ،آسیبرذیری ،حساسیت برازتوانی،
طبیعی بویح تولید بیولوژیکی است .با ای حراک ،اوتبرا میراح کنوانسریوح حقروق یویا را
حفاظت از تنوع زیستی یو وأی یا وی یویای چی جنوبی مووی توجره قرراو هرنتره اسرت .بره
عقیدة یایهاه یا وی یویای چی جنوبی ،تعهد کلی حفاظت از محیط زیسرت یویرایی مقررو یو
مایة  122کنوانسیوح به حدی هستریه است که حفاظت از تنوع زیسرتی وا یو برهیرری .از نظرر
ای یایهاه تعهد کلری «حفاظرت ح ایرت از محریط زیسرت یویرایی» منردو یو مرایة 122
1. marine biodiversity
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کنوانسیوح حقوق یویا ا باید یو سیاق بند  0مایة  121خوانده شوی  ،ازای و نوعی «تعهرد بره
سیله» 1یو بریاوی که بر مبنای آح ی لت ا موظف به اتخاذ اقدامات ضر وی برای جلروهیری از
بریاشت هونه ایی ستند که از نظر بی ال للی یو خطر انقراضاند به ح ایت بی ال للی نیراز
یاونرد ( .)UNCLOS Annex VII Arbitral Tribunal, 2016: para.956ینری ی لرت را
ینی
متعهد به اتخاذ اقدامات ضر وی برای ح ایت از هونه ای ک یاب یو خطر انقراض
زیستراه ای هونه ای یو معرض انقراض سایر اشکاک زنردهی یویرایی سرتند .تعهرد شرامب
تکلیف به تعهد به جلوهیری از آسیب غیرمستقیم به هونه ای یو معرض خطر از طریق نرابوی
کریح زیستراه ای آناح است ( .)UNCLOS Annex VII Arbitral Tribunal, 2016: para.960
شایاح ذکر است که بهمنظوو تعیی هونره رای یو معررض خطرر ،یایهراه یا وی یویرای چری
جنوبی از نهرست ض ی ۀ ا ک کنوانسریوح تجراوت هونره رای یو معررض خطرر یانتره رای
متخصصاح یو نهرسرت قرمرز «اتحرای بری ال للری حفاظرت از طبیعرت 2اسرتفایه کرریه اسرت
( .)UNCLOS Annex VII Arbitral Tribunal, 2016: para.823, n.877
چنانکه هفته شد ،معا دة قانوحساز اصلی یو خصوص موضوع تنوع زیستی ،کنوانسریوح تنروع
زیستی است .اما ای کنوانسیوح شامب مناطق یویایی خاو از صالحیت ملی نیسرت ،چره حیطرۀ
ش وک ای کنوانسیوح مطابق با بند «الف» مایة  1آح صریحاً مناطق یاخب حروزة صرالحیت ملری
است ( .)CBD, art.4.aرچنرد بنرد «ب» مرایة  1مقررو مرییاوی کره مقرروات کنوانسریوح «برر
نعالیت ای تحت صالحیت کنترک ی لت ا یو یاخب خاو از حیطۀ صالحیت ملی صررفنظرر
از آنکه نتیجه یو کجا اقع شوی ،اع اک میشوی» ( .)CBD, art.4.bینی به موجرب بنرد «پ»
مایة  11کنوانسیوح تنوع زیستی ر ی لت عضو باید بر مبنرای ع رب متقابرب ،تبرایک اطالعرات
مشووت ،اثرات نعالیت ای تحت صالحیت کنترک خوی وا که احت اک مریو ی برر تنروع زیسرتی
سایر ی لت ا یا مناطق خاو از حوزة صالحیت ملی آثاو زیانباو اوی کند ،اوزیابی کند به موجرب
بند «ت» ای مایه ی لت ای عضو کنوانسیوح مکلف شدهانرد یو صرووت برر ز خطرر یرا خسراوت
نووی شدید برای تنوع زیستی یو منطقۀ تحت صالحیت یا کنترک سایر ی لت ا یا مناطق خاو
از صالحیت ملی خوی نووی ی لت ایی وا که بالقوه از ای خطر یا خسراوت اثرر مریرذیرنرد ،آهراه
سازند اقدامات الزم وا برای جلوهیری یا کا ش خطر ا خساوت یایشده انجرام ی نرد ( CBD,
ره ،تعهردات بنرد «ب» مرایة  1بنرد ای «پ» «ت» مرایة 11
 .)art 14.1.c and dبرا ایر
کنوانسیوح تنوع زیستی از حیث مفای کلی مبهم بویه ناقد ض انت اجراییاند.
1. due diligence obligation
( )The International Union for Conservation of Natureاز ساک 1211

 .2اتحای بی ال للی حفاظت از طبیعت
تاکنوح نهرستی از هونه ای یو معرض تهدید تد ی
 )Listمعر ف است.

منتشر کریه که به «نهرست قرمز»

( The IUCN Red
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مسئلۀ اساسی ای است که یو حقروق بری ال لرب کنرونی ،نظرامی رراکنرده چنردراوه یو
خصوص تنوع زیستی مناطق یویایی خاو از صالحیت ملی جوی یاوی که وژیرم رای حقروقی
بخشی منطقهای متنوع متعدیی یو بریاوی .بهتبع ای وژیم ا سازماح ا نهای ای بی ال للی
متنوع متعدیی نیز ردید آمدهاند که بهصووت بخشی منطقهای ت هیدات حفاظتی مدیریتی
خاص خوی وا یو مووی محیط زیسرت یویرایی اع راک مریکننرد (ح.کArdron et al., 2014; :
 .)Warner, 2015aطبعاً ،تعدی تنوع وژیم ای حقوقی بخشری منطقرهای نقرداح نهرای یرا
سازماح بی ال للی احد برای مدیریت ای مناطق یویایی مرانعی یو واه تحقرق نظرام احرد یو
واستای حفظ استفایة رایداو از تنوع زیستی یویایی یو ای منراطق هسرتریة اقیرانو اسرت.
انز حبر ای  ،جوی وژیم ای حقوقی نا ساح یو مناطق خاو از صالحیت ملی یو مووی سطح
ستوح آب (یویای آزای) از ی سو بستر یویا (منطقه) از سوی ییرر ،موجب یشواوی ایجای ی
ه
و یکری احد یو واستای حفظ استفایة رایداو از تنوع زیستی یو ای مناطق میشوی .ای
حفاظت کاوامد مدیریت یکپاوچۀ تنروع زیسرتی منراطق یویرایی خراو از صرالحیت ملری
بهرهبریاوی رایداو ،آح وا به معضلی برای جامعۀ جهانی مبدک ساخته است.

خألها مدیریت تنوع زیستی دریایی مناطق خارج از حوزۀ صالحیت ملی
چنانکه اشاوه شد ،مسئولیت اجرای تعهدات حقوق بی ال لب برای حفظ تنوع زیستی یو مناطق
یویایی خاو از صالحیت ملی یو طیف سیعی از وژیم ای منطقهای بخشی رراکنرده اسرت،
بد ح اینکه چاوچوب حقوقی جهانی جامعی برای آح جوی یاشته باشد یا سازمانی بی ال للری
نظاوت مدیریت اموو مربو به تنوع زیستی ای مناطق وا بر عهده یاشته باشد .یو ای میراح،
چند خأل جوی یاوی که یوخوو توجه یاهاند.

 .1ماهیگیر
موضوع ما یریری یو مناطق یویایی خاو از صالحیت ملی یا به تعبیرر یقیرقترر یویرای آزای،
واوه از مسائب اساسی حقوق یویا ا بویه اسرت .بخرش  2قسر ت فرتم کنوانسریوح حقروق
یویا ا تعهدات کلی ی لت ا یو ای خصوص وا یو بریاوی .اهرچه ۀ ی لت ا از حق ما یریری
یو یویای آزای برخوویاوند ،یو عی حاک نسبت به حفظ مدیریت منابع زندة یویای آزای متعهد
بویه مکلف به کاوی با یکدیرر یو ای خصوصاند ( .)UNCLOS, Arts.116-20امرا هذشرته
از تعهدات کلی کنوانسیوح حقوق یویا را ،معا ردة تقنینری اصرلی جامعرۀ جهرانی یو موضروع
ما یریری یو مناطق یویایی خاو صالحیت ملی موانقتنامۀ  1220اجرای کنوانسیوح حقروق
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یویا ا یو خصوص حفظ مدیریت ذخایر ما یاح مهاجر ی کاشانه ای 1است .انز حبر مقرروات
کلی ای موانقتنامره یوبراوة حفاظرت محریط زیسرت یویرایی از ج لره یو خصروص و یکرری
احتیاطی ،آ ویة اصلی آح «سازماح منطقهای زیرمنطقه ای مدیریت شریالت» 2اسرت .اهرچره
ای سازماح ا ریش از موانقتنامۀ ما یاح مهاجر ی کاشانهای نیرز تشرکیب شرده بوینرد ،ایر
موانقتنامه آنها وا نهایینه کریه است .کاوکری اصلی ای سازماح را تصرویب اجررای اقردامات
مربو به حفظ مدیریت منابع شیالتی ر مانند تعیی کب صید مجاز سه یۀ صید کشوو ای
عضو ر است که تحت صالحیت آنها قراو یاوند.
بهطوو کلی سازماح ای مدیریت شیالت منطقهای بره ی نروع هونرهمحروو منطقرهمحروو
تقسیم میشوند .سازماح ای هونه محوو اغلب بر حفظ مدیریت ت ما یراح مت رکزنرد .بررای
ن ونه میتواح به ک یسیوح بی ال للی حفاظت از ت ما یاح اقیانو اطلس یرا ک یسریوح تر
ند اشاوه کری .ت ما یاح یو ت ام مناطق مربو به خاو از صالحیت ملری یو
ما یاح اقیانو
اقیانو ا مدیریت شده است ،اما نوز خأل مه ی یوباوة مرا ی رای غیرر تر جروی یاوی .یو
مقابب ،سازماح ای منطقهمحوو بر انواع ما یاح یو ی منطقرۀ جیرانیرایی مشرخص صرالحیت
یاوند .برای ن ونه ک یسیوح شیالت ش اک شرقی اقیانو اطلس ،سازماح شیالت ش اک غربری
اقیانو اطلس سازماح شیالت جنوب شرقی اقیانو اطلس سه محد یه از اقیانو اطلس وا
روشش میی ند .یا یو اقیانو آوام سازماح منطقهای مردیریت شریالت اقیرانو آوام جنروبی
جوی یاوی .مذاکرات برای تأسیس سازمانی یو خصوص اقیانو آوام شر الی ک اکراح یو حراک
ند تشکیب شده است یرا
ند ک یسیوح شیالت جنوب غربی اقیانو
انجام است .یو اقیانو
ک یسیوح ع ومی شیالت مدیترانه بر یویای مدیترانه نظاوت یاوی.
ساز کاو ا سازماح ای مدیریت شیالت منطقهای و یکری ای نا سانی به اصوک ح ایتی
محیط زیستی حفظ تنوع زیستی یو نظام ای مدیریتی به ن ایش میهذاوند .با جروی تأکیرد
موانقتنامۀ  1220بر و یکری احتیاطی زیستبومی ،سازماح ای مردیریت شریالت منطقرهای
اغلب به مدیریت ذخایر ما یاح مهاجر ی کاشانهای موضوع صرالحیت خروی مریرریازنرد بره
هونه ای یویایی ییرر اثرات صید بر زیستبوم ذخایر ابسته توجه ن یکنند .به بیاح ییررر،
ای سازماح ا اغلب بر حفظ مدیریت ذخایر ما ی ت رکز یاوند به اثرات صید ما ی بر تنروع
یناح تحت روشرش ریچ
زیستی یویا ا لویت ن یی ند .انز حبر ای  ،بخش ایی از اقیانو
سررازماح مرردیریت شرریالت منطقررهای قررراو نداونررد .از سرروی ییرررر ،نقررداح اصرروک ح ررایتی
زیستمحیطی یو اسنای تأسیس برخی سازماح ای مردیریت شریالت منطقرهای ،سراز کاو ای
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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ناکاوامد تص یمهیری ،ضعف نظاوت بر اجرای تعهدات کشوو ای عضرو ی لرت صراحب رررچم
شنا و ای صیایی ،اثرهذاوی سازماح ای مدیریت شیالت منطقهای وا یو حفرظ تنروع زیسرتی
یویایی محد ی میکند (.)Wright et al., 2018:36-8

 .2دریاها منطقها
از ی ۀ  25میالیی هسترة متنوعی از ترتیبات منطقهای الرزامآ و غیرالرزامآ و بررای کراوی
ی لت ای ساحلی یو حفاظت محیط زیست یویایی رهنه ای یویایی مختلف آغاز به کراو کرری.
بسیاوی از ترتیبات منطقهای الزامآ و از طریق برنامۀ محیط زیست سازماح ملرب شرر ع شردند،
یوحالیکه سایری نتیجۀ ترتیبات مستقب بی کشروو ای سراحلی یویرای منطقره ای سرتند.
ترتی برات تحرت نظرر برنامرۀ محریط زیسرت سرازماح ملرب متحرد یو قالرب «برنامرۀ یویا ررای
منطقهای» 1ع ب میکنند .ای ترتیبات  11منطقۀ یویایی وا یو برمریهیرنرد کره رر یر برر
مبنای ی کنوانسیوح بنا شدهاند .ر کنوانسریوح تعهردات کلری کشروو ای سراحلی ریرامروح
یویای منطقهای وا یو برمیهیری با اسنای بعدی تک یب میشوی ( Dupuy & Viñuales, 2015:
 .)104-7; Vallega, 2002برای ن ونه میتواح به کنوانسیوح  1222حفاظرت از محریط زیسرت
یویایی ش اک شرق اقیانو اطلس (معر ف به کنوانسیوح اسپاو) 2،کنوانسیوح  1220حفاظرت
از محیط زیست یویایی منطقۀ ساحلی یویای مدیترانه (معر ف به کنوانسیوح باوسلوح) 3اشراوه
کری .بسیاوی از مناطق تحت روشش ای ترتیبات ،آب ای اقع یو حروزة صرالحیت ملری انرد
تعدای ک ی از آح ا به یویای آزای میرریازنرد .حروزة جیرانیرایی ایر ترتیبرات توسرط عوامرب
سیاسی تعیی میشوی (.)Sand,1987:229
توجه ا لیۀ بیشتر ترتیبات منطقه ای بر مهاو آلویهی یویایی بوی ،اما از زماح رذیرش ،و یکری
آنها به س ت ح ایت از محیط زیست یویایی حفظ تنوع زیستی توسعۀ نظرام رای منراطق
مووی ح ایت یویایی معطوف شده است .هسترش حروزة آنراح یو اوتبرا برا و یکرری ا رداف
حفاظتی ،بسیاوی از ترتیبات منطقه ای وا قایو به جذب ریشرنت ای جدید یو حقوق بی ال لب
محیط زیست از طریق اسنای تک یلی نظیر رر تکرب ...کرریه اسرت .چنانکره اشراوه شرد ،اغلرب
ترتیبات یویا ای منطقه ای بر مبنای کنوانسریوح رای کلری شرکب هرنتره انرد کره بره اجررای
ی لت ای عضو یو آب ای اقع یو صالحیت ملی نیاز یاوند .ای کنوانسیوح ا برا رر تکرب رای
الحاقی تک یب شده اند که به مسائلی نظیر آلویهی یویا ،هونه ای یو معرض خطر ،ایجای مناطق
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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مووی ح ایت یویایی زیستبوم ای آسیبرذیر مریرریازنرد .سره عامرب اصرلی کره کاوامردی
ترتیبات یویایی منطقه ای وا یو حفاظت از تنروع زیسرتی یو منراطق خراو از صرالحیت ملری
محد ی میکنند ،عباوتاند از :محد ی بویح حوزة مسئولیت آناح به آب ای اقرع یو صرالحیت
ملی ،عدم امکاح اوجاع به توسعۀ رایداو استفایه از تنوع زیستی یویایی نقداح سراز کاو ایی
بی ترتیبات مدیریت ما یریری منطقهای ترتیبات یویای منطقهای.

 .3کشتیرانی
ح ب یویایی کاال مسانر از مهمتری استفایه ا از مناطق خاو از صرالحیت ملری مشخصراً
یویای آزای است که بهیلیب تخلیۀ ع دی اتفاقی رس اند سایر موای زائد به یویا بررای تنروع
زیستی تهدیدی خطیر بهحساب میآید .سازماح بی ال للی یویانوویی برهعنرواح مترولی اصرلی
ساماحی ی کشتیرانی بی ال للی ،اسنای متنوعی برای کرا ش ونرع آلرویهی یویرایی ناشری از
کشتی ا یو ت ام نقا اقیانو از ج له مناطق خراو از صرالحیت ملری ترد ی کرریه اسرت.
مهمتری ای اسنای عباوتاند از :کنوانسیوح  1222ریشریری از آلویهی یویایی تخلیۀ رسر اند
سایر موای زائد اصالحی ( 1221معر ف به کنوانسریوح لنردح ،)1کنوانسریوح 1223ریشرریری
آلویهی یویایی ناشی از کشتی ا اصالحی (1221معرر ف بره مراوروک  )2 23/21کنوانسریوح
 2551کنترک مدیریت آب توازح وسوبات کشتی ا (معر ف به کنوانسیوح آب توازح .)3ایر
اسنای بر کشتی ای تحت ررچم بر ی لت ای عضو یو یاخب خاو از مناطق تحرت صرالحیت
ملی اع اک میشوی .با چاوچوب ای مقرواتی مفصب ،خأل اصرلی یو خصروص حفرظ اسرتفایة
رایداو از تنوع زیستی یو مناطق خاو از صالحیت ملی ،نیاز به نظاوت اجرای مقرواتری اسرت
که با یامنۀ سیعی از اسنای مصوب ،مطابقت یاشته باشند.

 .4منابع معدنی منطقه
چنانکه اشاوه شد ،مناطق یویایی خاو از صالحیت ملری بره ی صرووت یویرای آزای منطقره یو
کنوانسیوح حقوق یویا ا شکب هرنتهاند .وژیم حقوقی منطقه یو قس ت یازی م کنوانسیوح حقوق
یویا ا تنظیم شده است از یستا وی ای اصلی کنفرانس سوم حقوق یویا را محسروب مریشروی.
رچند باید یو نظر یاشت که قس ت یایشده راه با موانقتنامۀ  1221اجررای قسر ت یرازی م
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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کنوانسیوح ملب متحد یو خصوص حقوق یویا ا (معر ف به موانقتنامۀ اجرایی  1)1221تفسریر
اجرا میشوی .یو اقع ،موانقتنامرۀ یایشرده قسر ت یرازی م کنوانسریوح حقروق یویا را وا ع رالً
«تعدیب» کریه است .می یانیم که به موجرب قسر ت یرازی م کنوانسریوح حقروق یویا را ،منرابع
معدنی منطقه بهعنواح «میراک مشترک بشریت» 2تلقی شده که کا ش بهرهبریاوی از آنها تحرت
نظر «مقام بی ال للی بستر یویا» 3قراو هرنته است .چنانکه یو بند «الرف» مرایة  133کنوانسریوح
حقوق یویا ا نیز تصریح شده است ،یو میاح منابع معدنی منطقۀ «کلوخه ای چندنلزی» 1که برر
بستر ژوف اقیانو ا یانت مریشروی ،بیشرتری ا یرت وا یاونرد .انرز حبرر ایر « ،سرولفید ای
چندنلزی»« 0روسته ای ررکبالت» 1نیز از حیث موای معدنی مووی توجه ستند.
اج االً و یۀ مقام بی ال للی بستر یویا ا ایر اسرت کره طبرق مرایة  103ضر ی ۀ سروم
کنوانسیوح حقوق یویا ا با ی شخص حقیقی یا حقوقی بهعنواح «ری انکاو» 2کره بره یر یرا
چند ی لت عضو کنوانسیوح حقوق یویا ا بهعنواح «ی لت حامی» 1ابسرتهانرد ،بررای کرا ش
بهرهبریاوی از منابع معدنی منطقه اوی قراویای میشوی .ایر قرراویای برر مبنرای یر «برنامرۀ
کاوی» 2منعقد می شوی که به تأیید ک یسیوح حقروقی ننری تصرویب نهرایی شرووای مقرام
بی ال للی بستر یویا ا میوسد.
مقام بی ال للی بستر یویا ا یو اجرای مایة  110کنوانسیوح حقوق یویا ا مقرروات مفصرلی
وا یو خصوص شناسایی ،کا ش بهرهبریاوی از کلوخه ای چندنلزی ،سولفید ای چنردنلزی
روسته ای ررکبالت ضع کریه که به «مج وعه مقروات معدنی» 15معر ف اسرت ری انکراواح
مکلف به وعایت آحاند .مقروات معدنی ،قواعد ضوابط متعدیی برای حفاظت از محریط زیسرت
یویایی یو برابر آثاو زیاحآ و اکتشاف استخرا منابع معدنی منطقه یاوی .ینی بره موجرب
موانقتنامۀ اجرایی  1221مقروات معدنی ر ری انکاو باید یو برنامۀ کاوی خوی اوزیابی اثررات
زیستمحیطی نعالیت ریشنهایی خوی وا برای جلوهیری ،کا ش رایش آثاو احت رالی نعالیرت
ریشنهایی بر محیط زیست یویرایی اوائره ی رد .یو سراک  ،2552توصریهنامره بررای وا ن رایی
ری انکاواح بهمنظوو اوزیابی اثرات زیستمحیطی ناشی از کرا ش کلوخره رای چنردنلزی 11بره
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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تصویب ک یسیوح حقوقی ننی مقام وسید یو ساک  2515اصالح شد .ی لت حرامی بایرد یو
واستای تض ی ای امر که ری انکاو اوزیابی ای الزم وا مطابق مسئولیت خوی انجرام مریی رد،
ت ام تالش خوی وا برهکراو هیرری ( .)ISBA, 2010انرز حبرر ایر  ،شرعبۀ یعرا ی بسرتر ییرواح
بی ال للی حقوق یویا ا یو نظریۀ مشووتی مسئولیت تعهردات ی لرت حرامی یو سراک 2511
تأکید کریه است که ی لت حامی مکلف است که اقدامات ضر وی وا برای تض ی وعایت قواعرد
زیستمحیطری مقرروات معردنی توسرط ری انکراو برهع رب آ وی ( ITLOS Seabed Disputes
 Chamber, 2011:paras.99-163ینی ح.ک :صالحی.)1321 ،
اما به شرحی که خوا یم یید ،خأل اساسی قس ت یازی م کنوانسیوح حقوق یویا ا ،ناظر بر
منابع طبیعی زندة منطقه مشخصاً منابع ژنتی یویایی است .یو اقع ،بهوغرم هذشرت بریش از
ی ی ه از الزماالجرا شدح کنوانسیوح حقوق یویاه ،بهرهبریاوی از منابع معدنی منطقه نوز بره
مرحلۀ تجاوی نرسیده است ،یوحالی که ییرزمانی است منابع ژنتیر یویرایی اقرع یو منراطق
خاو از صالحیت ملی یو زمینه ای هوناهوح مووی بهرهبریاوی تجاوی قراو میهیرند.

 .5منابع ژنتیک دریایی
بیه اح مسئلۀ منابع ژمنی یویایی یو مناطق خاو از صالحیت ملی چررونری یسترسری
تسهیم منانع ناشی از کاوبری آنها مهمتری مسئله یو ریونرد برا حفاظرت از تنروع زیسرتی ایر
مناطق ب ویه 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.

 .1 .5مفهوم منابع ژنتیک دریایی
یو مووی مفهوم «منابع ژنتی یویایی» 1تعریف حقوقی که اغلرب رذیرنتره شرده باشرد ،جروی
نداوی .با ای صف ،از آنجا که تعریف «منرابع ژنتیر » 2یو مرایة  1کنوانسریوح تنروع زیسرتی
ع وم ًا رذیرنته شده اسرت ،تعراویف ریشرنهایی بررای منرابع ژنتیر یویرایی یو رریشنرویس
موانقتنامه نیز از ی تعریف الروبریاوی شردهانرد (  .)Draft text, art.1, paras.8-9براسرا
مایة  2کنوانسیوح تنوع زیستی ،منابع ژنتیکی « به معنی موای ژنتیکی است که از اوزش بالفعب
یا بالقوه برخوویاو باش .».طبعاً مفهوم کلیدی یو ایر تعریرف «مروای ژنتیکری» 3اسرت کره بره
موجب مایة یایشده «به معنی ر مایه ای است که یاوای منشأ هیا ی ،حیوانی ،میکربی یا غیرر
آح بویه یاوای احد ایی با کاوکری تواوثی باشد» (.)CDC, art. 2
1. marine genetic resources
2. genetic resources
3. genetic materials
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به یاللت ریشنویس موانقتنامه منظوو از منرابع ژنتیر یویرایی ،مروای یویرایی برا منشرأ
هیا ی ،حیوانی ،میکر بی یا ر منشأ ییرری است که یاوای احرد ایی برا کراوکری ترواوثیانرد
( .)Draft text, arts.1, paras.8-9. Alt.1-2بدی ترتیب ،ر هونه هیاه ،حیواح یرا رر اوهانیسرم
ییرری که یو محیط یویایی ر اعم از ستوح آب ،بستر یا زیر بستر ر اقع شده باشد احد ای
با کاوکری تواوثی یا به تعبیر ییرر اسید یز کسی ویبونوکلئی (یی اح ا) یا اسید ویبونوکلئیر
(آو اح ا) یاشته باشد به لحاظ خصوصیات ژنتی خروی یاوای اوزش برالقوه یرا بالفعرب باشرد،
منبع ژنتی یویایی محسوب میشوی .منابع ژنتی یویایی م از حیث تحقیقات عل ی م از
حیث کاوبری یو صنایع مختلف از ج له صنایع غذایی ،آوایشی ر بهداشتی بره یراه یاو سرازی
اوزش اقتصایی نرا انی یاوند (برای توضیح بیشتر ح.ک :موسوی میرمح ردی15-2 :1321 ،؛
.)Leary et al., 2009
سؤاک اصلی ای است که آیا نظام کنونی حاکم بر منابع ژنتی  ،صرفنظرر از ناوسرایی رای
احت الی آح ،بر منابع ژنتی یویایی اقع یو خاو از حوزة صالحیت ملی حاکم است یرا خیرر.
برای راسخ به ای ررسش نخست باید به اسنای موجروی رریاخرت .ا لری سرند بری ال للری کره
صریحاً به منابع ژنتی میرریازی ،سند «تعهد بی ال للی برر منرابع ژنتیر هیرا ی» 1ضر ی ۀ
قطعنامۀ ش اوة  1/13است که یو ساک  1213به تصویب کنفرانس سازماح خواوباو کشرا وزی
ملب متحد (نائو) وسید .مشکب آح بوی که منابع ژنتی هیا ی یو یستر بوی ،اما یسترسی به
تولید مثب تجاوی با حقوق مالکیت نکری محد ی شده بوی .برای حب ای نابسامانی سند مذکوو
تکلیفی به ی لت ا سازماح ا تح یب کری که به صایوات منرانع اقتصرایی اجت راعی منرابع
ژنتی با دف تولید هیاه ،تحقیقات عل ی حفظ منابع ،اجرازة یسترسری یای .ایر تعهرد برر
مبنای اصب رذیرنته شدة بی ال للی که منابع ژنتی هیا ی میرراک مشرترک بشرریت سرتند،
رایههذاوی شد (موسوی میرمح دی.)0-11 :1321 ،
سند تعهد بی ال للی منابع ژنتی هیا ی به سررعت مرووی انتقرای قرراو هرنرت .اسرتفایه از
ایبیات مشترک که یو مناطق خاو از صالحیت ملی به کاو مری و ی ،بررای کشروو ای صرنعتی
خوشایند نبوی ،زیرا نرراح بویند که یسترسی آزای به ای منابع توسط سایر ی لت را بره حقروق
مالکیت معنوی آناح لط ه اوی کند .یو نتیجه ،قطعنامه رای بعردی نرائو تعهرد بری ال للری وا
ای هونه تفسیر کری که یسترسی آزای به معنی عدم مسرئولیت عردم زینره نیسرت حقروق
تولیدکنندهاح نباید توسط ای سند مووی خدشه قرراو هیرری .سرایر قطعنامره را اصرب میرراک
مشترک بشریت وا صریحاً مشر به حاک یت ی لت ا بر منابع ژنتی هیا ی خوی کریند .ایر
ابهام یو نهایت از طریق معا دة بی ال للی منابع ژنتی هیا ی برای غذا کشا وزی 2حب شرد.
1. International Undertaking on Plant Genetic Resources
2. 2001 International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture
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ای معا ده سند تعهد بری ال للری وا نسرخ از اسرتفایه از ایبیرات حقروقی میرراک مشرترک
خوییاوی کری تنها به حقوق حاک ه ی لت ا بر منابع ژنتی هیا ی تأکید میکند.

 .2 .5کنوانسیون تنوع زیستی
بهطوویکه اشاوه شد ،مهمتری سندی که به موضوع منابع ژنتی میرریازی ،کنوانسیوح تنروع
زیستی است .محد یة اع اک کنوانسیوح تنوع زیستی مطابق با بند «الف» مایة  1صریحاً مناطق
یاخب حوزة صالحیت ملی است .رچند بند «ب» مایة  1مقرو مییاوی که مقروات کنوانسریوح
بر نعالیت ای تحت صالحیت کنترک ی لرت را یو یاخرب خراو از حیطرۀ صرالحیت ملری
صرفنظر از آنکه نتیجه یو کجا اقع شوی ،اع اک میشوی ،اما صدو ای مایه ی بند یایشرده بره
قید «جز مواویی که یو ای کنوانسیوح بهصراحت به هونۀ ییرری ذکر شده باشد» مقید کرریه
است (.)CBD, art.4
از سرروی ییرررر ،آنیرره یو مررووی منررابع ژنتی ر یویررایی ا یررت یاوی ،یو لررۀ نخسررت
«یسترسی» 1به منابع ژنتی یویایی ثانیاً «تسهیم منانع» 2ناشی از یسترسی به ای منرابع
بهرهبریاوی از آح است .یو اقع ،مایة 1کنوانسیوح تنروع زیسرتی «تسرهیم عایالنره منصرفانۀ
منانع حاصب از کاوبری منابع ژنتیکی ،از ج له از طریق یسترسی مناسرب بره منرابع ژنتیکری
انتقاک صحیح ننا وی ای مربو  »،وا یکی از سه دف ای کنوانسیوح اعالم مریکنرد ( CBD,
 .)art.1با ای صف مایة  10کنوانسیوح ذیب عنواح «یسترسی به منابع زیستی» مقرو مرییاوی
که« :با لحاظ حقوق حاک ۀ ی لت ا برر منرابع طبیعری خروی ،اختیراو تصر یمهیرری یو مرووی
یسترسی به منابع ژنتیکی با ی لت ای ملی بویه تابع قوانی یاخلری اسرت» .ایر تأکیرد برر
«حقوق حاک ه بر منابع طبیعی» یاللت بر ای یاوی که مقرروات کنوانسریوح تنروع زیسرتی یو
تقسیم منانع ناشی از آح شامب منراطق یویرایی خراو از
خصوص یسترسی به منابع ژنتی
صالیت ملی نیست ،زیرا به یاللت موای  132 12کنوانسیوح حقوق یویا ا منابع طبیعری ایر
مناطق موضوع حقوق حاک ۀ ی لت ا اقع ن یشوی (.)Proelss, 2008:421-2
3
چنانکه اشاوه شد« ،تقسیم عایالنه منصفانۀ منانع حاصرب از کراوبری منرابع ژنتیکری» از
ا داف اصلی کنوانسیوح تنوع زیسرتی محسروب مریشروی .یو ایر زمینره ،رر تکرب ناهویرا یو
تقسیم عایالنه منصرفانۀ منرانع حاصرب از کراوبری آنهرا1
خصوص یسترسی به منابع ژنتی
(معر ف به رر تکب ناهویا) یو ی ی اجال طرف ای متعا رد کنوانسریوح تنروع زیسرتی یو
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
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ساک  2515تصویب یو ساک  2511اجرایی شد .رر تکب ناهویا برای تک یب کنوانسریوح تنروع
زیستی منعقد شده حیطۀ اع اک آح ابتدائاً یو ح صالحیت ملی است .به موجب مایة  3رر تکا
ناهویا« :ای رر تکب نسبت به منابع ژنتی که یو حیطرۀ شر وک مرایة  10کنوانسریوح تتنروع
زیستی] اقع شدهاند منانع حاصب از کراوبری آنهرا اع راک مریشرویNagoya Protocol, ( »...
 .)art.3ینی یو مایة  1ای رر تکب با تأکید بر «حقوق حاک ه نسربت بره منرابع طبیعری»
یسترسی به منابع ژنتی منو به وضایت قبلی کشوو مبدأ به معنی کشووی که منابع ژنتیکری
وا یو مکاح طبیعی که ای منابع یو آح اقع شده یو اختیاو یاوی ،شده اسرت ( Protocol, art.6
 Nagoyaبرای توضیح بیشتر ح.ک.)Drankier et al., 2012: 410 :
مایة  15رر تکب ناهویا از طرف ای متعا د مریخوا رد تأسریس یر سراز کاو چندجانبرۀ
جهانی برای تسهیم منانع ناشی از کاوبری منابع ژنتی یو ی موقعیت یعنی موقعیت نرامرزی
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
یویای آزای منطقه که یو صالحیت یچ ی لتی نیسرت ،تعیری اینکره کردام مقرام صرالحیت
رذیرش وضایت قبلی وا یاوی ،مسئلهساز اسرت .تأک یرد اصرلی رر تکرب ناهویرا برر مبنرای نظرام
یسترسی تسهیم منانع ی جانبه است ،اما مایة  15که سراز کاو چندجانبره وا اعرالم مرییاوی،
صرناً برای موقعیت ای استثنایی قابب رذیرش است .انز حبر ای  ،ای مایه کشوو ای متعا د وا
به «بروسی» ای ساز کاو یعوت میکند آح وا ایجای ن یکند (.)Drankier et al., 2012: 411

 .3 .5کنوانسیون حقو دریاها
چنانکه اشاوه شد ،مقروات کلی بخش  1قس ت ی ازی م کنوانسیوح حقوق یویا ا ،تنوع زیستی
از ج له منابع ژنتی یویایی یو مناطق خاو از صالحیت ملی وا شامب مریشروی .امرا سرؤاک
اساسی که یو مووی کنوانسیوح حقوق یویا ا مطرح می شوی ای است که آیرا مقرروات اصروک
مربو به منطقه منابع معدنی موجوی یو آح بر منابع ژنتی یویایی یو مناطق خاو از حروزة
صالحیت ملی اع اک می شوی؟ آیا نظام میراک مشترک بشریت حاکم بر منطقه یا نظرام یویرای
آزای بر آح حاکم است؟
آها ی کشوو ای یو حاک توسعه از اوزش باالی منابع ژنتیر یویرایی یو منراطق خراو از
صالحیت ملی بهرهبریاوی کشوو ای ریشرنتۀ صنعتی از ای منرابع ،بحرث رایی وا مبنری برر
اینکه آیا منابع ژنتی یویایی مش وک مقروات کنوانسیوح حقوق یویا ا قراو میهیرری یرا خیرر،
آغاز کری .از آنجا که یو حاک حاضر یچ نظام بی ال للی برای تنظیم مقروات حاکم بر یسترسی
تسهیم منانع ژنتی یویایی یو مناطق خاو از صالحیت ملی جوی نداوی ،کشوو ای یو حاک
توسعه نرراح اند که مبایا از منانعی که کشروو ای ریشررنتۀ صرنعتی یو ایر منراطق اسرتفایه
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میکنند ،بینصیب ب انند .مهمتری منبع تجاوی یو تنوع زیستی اع راق یویرا ،بهررهبرریاوی از
منابع ژنتی توسط ننا وی زیستی است .برای مثاک ،اوهانیسم ایی که قایونرد یو محریط رای
متفا تی زنده ب انند ،منبع مه ی برای ریشرنت ای عل ی استفایة تجاوی محسوب میشروند
آنزیم ای آناح یو مواوی صنعتی متفا تی امکاح استفایه یاوی .نرامیکه مذاکرات برای تد ی
مقروات بهرهبریاوی از منابع طبیعی منطقه یو سومی کنفرانس حقوق بی ال لرب یویا را آغراز
شد ،تنها به منابع معدنی یو ای منطقه توجه شد از منابع ژنتی سخنی به میاح نیامد.
یو جریاح مذاکرات هر ه کاوی غیروس ی ک یتۀ مقردماتی کره از سروی مج رع ع رومی
برای تد ی موانقتنامۀ جدید ایجای شد ،ییدهاه ای متفا تی یوباوة وژیم حقوقی قابرب اع راک
بر منابع ژنتی یویایی بیاح شد .کشوو ای یو حاک توسعه که ننا وی ظرنیت عل ری مرالی
الزم وا نداوند ،معتقدند مشابه نظام حاکم بر منطقه ،اصب میراک مشترک بشرریت بایرد مبنرای
نظام قانونی ناظر بر منابع ژنتی یویایی قراو هیری ،اما کشوو ای یو حاک توسرعه معتقدنرد کره
ای منابع باید زیرمج وعۀ اصب آزایی یویای آزای قراو هیرند مخالف ایجای نظام تسهیم منانع
برای بهرهبریاوی از چنی منابعی ستند (.)Drankier et al., 2012:399-400
نظر غالب ای است که منابع ژنتی یویایی مش وک وژیم قس ت یازی م کنوانسیوح حقوق
یویا ا نیستند .توضیح اینکه به موجب بنرد  2مرایة  131قسر ت یرازی م کنوانسریوح حقروق
یویا ا« :نعالیت ا یو منطقه ترابع مقرروات ایر قسر ت خوا رد بروی» ( UNCLOS, art.134,
 .)para.2از سوی ییرر بره موجرب بنرد  1مرایة  1کنوانسریوح حقروق یویا را «نعالیرت را یو
منطقه» 1عباوت است از «کلیۀ نعالیت ای کا ش بهرهبریاوی از منابع منطقه» ( UNCLOS,
 )art.1, para.1.1یو مایة  133کنوانسیوح «منابع» 2به معنی «کلیۀ منابع معدنی جامد ،مرایع
یا هازی ،از ج له کلوخه ای چندنلزی ،است که یو منطقه یو بستر یا زیر بستر یویا اقع شرده
باشد» ( .)UNCLOS, art.133, para.aبنابرای  ،قس ت یازی م کنوانسیوح حقوق یویا را صررناً
شامب منابع معدنی منطقه می شوی .یو اقع ،خأل مربو به منابع طبیعی زنده یو منطقه از علب
اصلی تشکیب کنفررانس بری ی لتری انعقرای موانقرتنامره بررای تک یرب کنوانسریوح حقروق
یویا اسررت (3.)Proelss, 2008; Tladi, 2015:260 -4; Voneky & Beck, 2017:1013-4
ینی باید یو نظر یاشت که منابع ژنتی یویایی م یو بستر زیر بسرتر رم یو سرتوح
آب جوی یاوند ،ای یو حالی است که بنا به توضیحات ریشهفته «منطقه» اساساً شامب بسرتر
زیر بستر یویاست ،بنابرای  ،قس ت یازی م ن ی تواند شرامب منرابع ژنتیر یویرایی اقرع یو
ستوح آب یا به تعبیر ییرر یویای آزای باشد (.)Drankier et al., 2012: 400-1

 .3برای نظر مخالف ح.ک :موسوی میرمح دی12-2 :1321 ،؛

1. activities in the Area
2. resources
Drankier et al., 2012:401-4
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آنیه بدیهی است اینکه کنوانسیوح ن یتواند مسائلی وا که یو زماح نراوش ،تد ی کنندهاح
به آح عالم نبویند ،مدیریت کند .م ک است سؤاک ریش آید که تا چه حد کنوانسریوح حقروق
کند؟ چند مسئله یو ای بحث بایرد یو
یویا ا می تواند به موضوع منابع ژنتی یو منطقه ک
نظر هرنته شوی؛ ا ک ،کنوانسیوح نظام خاصی برای بهرهبریاوی از منابع ژنتی منطقه نداوی .یو
زماح تد ی  ،تعدای ک ی از ی لت ا از خصوصیات ژنتی اوهانیسم ای اع اق یویا مطلع بوینرد
اوزش ای اقتصایی بالقوة احد ای واثتی آناح مووی توجه مرذاکرهکننردهاح قرراو نررنرت
صرناً به منابع معدنی منطقه نعالیت ای بهرهبریاوی استفایه ،توجه شد.
ی م ،با جوی تعریف مضیق منابع یو کنوانسیوح که صرناً منرابع معردنی وا یو برمریهیرری،
نباید با ریشبینی نظام برای منابع ژنتی یویایی ،کنوانسیوح حقوق یویا ا برهطروو کلری کنراو
هذاشته شوی .یو کنوانسیوح حقوق یویا ا ،شرایط قانونی منطقه بر سایر نعالیت ا موضروعات
اقع یو منطقه مانند تحقیقات عل ری یویرایی ،حفرظ محریط زیسرت یویرایی حفرظ میرراک
نر نری زیر آب قاعدهمند شده است .یوحالیکه نظام خاص برای بهرهبریاوی از منرابع ژنتیر
جوی نداوی ،دف تسهیم منانع بی ی لت ا که مهمترری بخرش ریشرنهای آو یرد رراوی بروی،
میتواند یناح بهعنواح خصوصیت اصلی کلیۀ نعالیت ای اقع یو منطقه یو نظر هرنته شوی.
اع اک اصب آزایی یویا یو منابع ژنتی به نتایج غیرقابب قبوک غیرمنصرفانه منجرر مریشروی،
بنابرای برنامۀ کاوی جدید باید بتواند یو سطح بی ال للی به منانع ت امیی لت ا توجه کند.
ای امر مطابق با مایة  1کنوانسیوح تنوع زیستی است که اصب تسرهیم منرانع ژنتیر برهطروو
عایالنه منصفانه وا جزء ا داف خوی مطرح میکند.
بدیهی است که مسئولیت اجرای تعهدات حقوق بری ال لرب بررای حفرظ تنروع زیسرتی یو
مناطق خاو از صالحیت ملی یو بی هسترة سیعی از نظام ای منطقرهای جهرانی رراکنرده
است ،بد ح اینکه یچ سند جهانی جامعی به آح بپریازی یا سازمانی برای ایجای بهتری ضروابط
یو مووی نعالیت ایی که قانونرذاوی نشدهاند ،اقدام کند .چندی خأل یو اسرنای جروی یاوی کره
کاوی یو سطح جهانی ،منطقرهای جروی
باید قاعدهمند شوی که عال هبر آح نبوی ا نری
مشکب وا مضاعف میکند .نقداح اصوک ح ایتی زیستمحیطی مدوح مانند و یکری احتیراطی
مدیریت زیستبومی ،چاوچوب ای ناکاوامد یو تص یمهیری ،نقداح ساز کاو را نری جهرانی
بهطوو وس ی ( یچ ساز کاو ا نری جامعی برای نظاوت بر نعالیت ای مدیریتی ،حفراظتی
بهکاوهیری بهتری و ش برای تض ی مبایلۀ اطالعات یو مناطق خاو از صالحیت ملی جروی
نداوی) ،تفا ت یو سطوح کاوی (چراکه یو برخی مناطق ،کشوو ای یو حاک توسرعه برهیلیرب
نبوی منابع ظرنیت ،قایو به مشاوکت کامب اجرای تعهردات خروی برهطروو مرؤثر نیسرتند)
نقداح قوانی الزماالجرا یو خصوص منابع ژنتی از خأل ایی اسرت کره ضرر وت ترد ی سرند
جدید وا و ش میسازی.
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موافقتنامۀ حفاظات و بهارهباردار پایادار از تناوع زیساتی دریاایی
مناطق خارج از صالحیت ملی
خأل ای موجوی یو نظام حقوقی ،ضر وت تد ی معا دهای جدید یو خصوص موضوع حفاظت
بهرهبریاوی از تنوع زیستی یویایی یو مناطق خاو از صالحیت ملی وا آشکاو میسازی .یو ایر
بخش با ی و یکری تاویخی به ای مسئله میرریازیم که چرونه موضوع حفاظت تنروع زیسرتی
یویایی یو مناطق خاو از صالحیت ملی یو یستوو کاو جامعۀ جهانی قراو هرنت .سپس نررا ی
اج الی به محوو ای اصلی موانقتنامۀ تحت مذاکره خوا یم یاشت.

 .1پیشینۀ تاریخی موافقتنامه
حفاظت از تنوع زیستی یو مناطق خاو از صالحیت ملی یو ی ۀ نخست قرح بیست یکم مووی
توجه نزایندة جامعۀ بی ال للی قراو هرنت .یو ساک  2552اجال جهانی توسعۀ رایداو سرازماح
ملب متحد (معر ف به اجال زمی ) ،به ریشنهای اسرترالیا عبراوت «تنروع زیسرتی یو منراطق
خاو از صالحیت ملی» وا برای ا لی باو استفایه کری .هرزاوش اجرال از جامعرۀ بری ال للری
خواست تا تنوع زیستی مناطق ساحلی یویایی مهم آسیبرذیر وا یو یاخب خاو از حروزة
صالحیت ملی حفظ کند ( .)UN, 2002: para.32.aمتعاقباً موضوع ح ایرت از زیسرتبروم رای
آسیبرذیر یو برنامۀ ساک « 2553و ند مشووتی غیروس ی سازماح ملب یو مووی اقیرانو را
حقوق یویا ا»( 1از ای رس بهاختصاو «و ند مشووتی» خوانده میشوی) ،قرراو هرنرت .یو سراک
 2551رنج ی جلسۀ و ند مشووتی با تأکید بر «اسرتفایه رای رایرداو از اقیرانو را از ج لره
حفاظت مدیریت تنوع زیستی بستر یو مناطق خاو از صالحیت ملری» تشرکیب شرد ( UN,
 .)2004یو ری جلسۀ رنجم و ند مشووتی ،مج ع ع رومی بره موجرب قطعنامرۀ شر اوة 02/21
مووخ  12نوامبر  ،2551اقدام به تأسیس «هر ه کاوی غیروس ی یاه بررای مطالعرۀ موضروعات
مربو به حفاظت بهرهبریاوی رایداو از تنوع زیستی یو مناطق خاو از صرالحیت ملری»( 2از
 .1و ند مشووتی غیروس یسازماح ملب متحد یو مووی اقیانو ا حقوق یویا (
 )Informal Consultative Process on Oceans and the Law of the Seaبه جلسات ساالنۀ مج ع ع ومیسازماح
ملب متحد اطالق میشوی که طبق قطعنامۀ ش اوة  01/33مووخ  21نوامبر  1222مج ع ع ومیبرای وسیدهی
فته با حضوو
به اموو مربو به اقیانو ا حقوق یویا ا تشکیب میشوند .ای جلسات ر ساک به مدت ی
ن ایندهاح ی لت ای عضو سازماح ملب متحد مقامات سازماح ملب متحد ییرر سازماح ای بی ال للی تشکیب
شده ض بروسی هزاوش ساالنۀ یبیرکب یو خصوص اقیانو ا حقوق یویا ا ،تحوالت مسائب متنوع
متعدیی وا یو حوزة یویا ا اقیانو ا نیز حقوق بی ال لب یویا ا مووی بروسی قراو میی ند.

United Nations Open-ended

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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ای رس بهاختصاو «هر ه کاوی» خوانده میشوی) کری .ظایف هر ه کاوی عباوت بوی از :بروسی
نعالیت ای سازماح ملب سایر سازماح ای بی ال للی از هذشته ترا حراک یو حروزة حفاظرت
استفایة رایداو از تنوع زیستی یویایی یو مناطق خراو از صرالحیت ملری؛ بروسری جنبره رای
عل ی ،ننی ،اقتصایی ،قانونی ،زیستمحیطی ،اجت راعی موضروع؛ تعیری موضروعات کلیردی
سؤاک ایی یوباوة ریشینۀ موضوعات که مطالعات آح وا آساح میکند؛ بروسی و ش رای م کر
ا نری بی ال للی برای حفاظرت اسرتفایة رایرداو از تنروع زیسرتی
برای اوتقای کاوی
یویایی یو مناطق خاو از صالحیت ملی (.)UNGA, 2004: para73
هر ه کاوی یو ساک ای  2551تا  2510نه جلسه تشکیب یای .یو جریاح جلسات ا ک ی م
اختالف یو خصوص ضعیت حقوقی منابع ژنتی یویایی ظا ر شده به مسئلۀ محرووی بردک
شد .چنانکه اشاوه شد ،یو ی سو کشوو ای یو حاک توسعه یو قالب هر ه  22بره رراه چری
قراو یاشتند که معتقد بویند منابع ژنتی یویایی باید مش وک اصب میراک مشرترک بشرریت
وژیم قس ت یازی م کنوانسیوح حقوق یویا ا باشند .یو مقابب کشروو ای توسرعهیانتره معتقرد
بویند که ای منابع خاو از ش وک قس ت یازی م بویه مشر وک اصرب آزایی یویرای آزاینرد.
نقطۀ عطف مذاکرات هر ه کاوی یو جریاح جلسۀ چهاوم یو سراک  2511حاصرب شرد .یو ایر
مرحله ی «بستۀ توانق» 1به یست آمد که بر مبنای آح قراو بر ای شرد کره معا ردة جدیردی
بهصووت موانقتنامۀ اجرایی کنوانسیوح حقوق یویا ا یو خصوص موضوع حفاظت بهرهبریاوی
رایداو از تنوع زیستی یویایی مناطق خاو از صالحیت ملی منعقد شوی که چهاو موضوع اصرلی
وا یو بریاشته باشد :منابع ژنتیر یویرایی ،ابزاو رای مردیریت منطقرهمحروو از ج لره منراطق
حفاظتشدة یویایی ،اوزیابی اثررات زیسرتمحیطری ظرنیرتسرازی انتقراک ننرا وی .البتره
چندکنشرر کلیدی از ج له آمریکا ،ژار و سیه با «بستۀ توانق  »2511مخالف بویند ،امرا برا
ایامۀ مذاکرات هر ه کاوی سرانجام یوباوة ای بسته اج اع حاصب شد .هرر ه کراوی بره مج رع
ع ومی سازماح ملب متحد توصیه کری که برای حصوک وژیرم جرامع جهرانی یوبراوة حفاظرت
بهرهبریاو ی رایداو از تنوع زیستی یویایی یو مناطق خاو از صالحیت ملی ی «سرند حقروقی
بی ال للی الزامآ و طبق کنوانسیوح حقوق یویا ا» 2منعقد شوی که چهاو موضوع «بسرتۀ توانرق
 »2511وا یو بریاشته باشد (.)UN, 2015: 2
بررر مبنررای توصرریۀ هررر ه کرراوی قطعنام رۀ  12/222مررووخ  12ژ ئ ر  2510برره تصررویب
شصت نه ی اجال مج ع ع ومی سازماح ملب متحد وسید .یو ای قطعنامه مج ع ع رومی
تص یم به انعقای سند حقوقی الزامآ و طبق کنوانسیوح حقوق یویا ا مبنی بر حفرظ اسرتفایه
رایداو از تنوع زیستی خاو از حوزة صالحیت ملی وا اعرالم کرری ( .)UNGA, 2015: para 1یو
1. package deal
2. international legally binding instrument under the United Nations Convention on the Law of the Sea
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ای قطعنامه مقرو شد که ریش از تشکیب کنفرانس بی ی لتی بررای انعقرای موانقرتنامره ،یر
ک یتۀ مقدماتی تشکیب شوی تا یو مووی عناصر مت سند مووینظر به مج ع ع ومی توصیه ای
محتوایی اوائه کند .یو ری تصویب ای قطعنامه ،ک یتۀ مقدماتی ایجای شد .ای ک یتره از سراک
 2511تا  2512چهاو اجال تشرکیب یای .ک یترۀ مقردماتی یو ا لری جلسرۀ خروی بره و نرد
مشووتی غیروس ی رایاح بخشید مذاکرات وس ی وا برای ترد ی رریشنرویس سرند الرزامآ و
شر ع کری .ث رة کاو ای ک یته ،هزاوشی شامب توصیه ایی به مج ع ع ومی یو خصوص مرت
سند مووینظر بوی .هزاوش با زمینه ای تاویخی ،عناصری مانند مقدمه ،حوزه ،موضروع ،ا رداف،
اوتبا سند جدید با اسنای ریشری  ،ترتیبرات سرازمانی ،مسرائب مرالی ،و ش رای حرب نصرب
اختالنات وا یو بریاوی (.)UN, 2017
با تقدیم هزاوش ک یتۀ مقدماتی به مج ع ع ومیسازماح ملب متحد ،مج رع ع رومی طری
قطعنامۀ ش اوة  22/212مووخ  21یسامبر  2512تشکیب کنفرانس بی ی لتی برای انعقای سند
حقوقی بی ال للی الزامآ و طبق کنوانسیوح حقوق یویا را یو خصروص تنروع زیسرتی خراو از
حوزة صالحیت ملی وا مقرو کری .یو ای قطعنامه تأکید شده است که مذاکرات کنفررانس بایرد
بر چهاو موضوع «بستۀ توانق  »2511مت رکز شوی ( .)UNGA, 2017: para.2براسرا برنامرۀ
مقرو ،کنفرانس شامب چهاو اجال خوا د بوی که یو زماح نراوش مقالۀ حاضر سره اجرال آح
تشکیب شده چهاومی اجال آح یو ماو ر آ ویب  2525تشکیب خوا د شد.

 .2شالودۀ ماهو موافقتنامه
براسا آخری ریشنویس موانقتنامه که یو رایاح مذاکرات اجال سوم کنفرانس بی ی لتی منتشر
شده است ،مقروات ما وی موانقتنامه بر اح چهاو موضوع «بستۀ توانرق» کره یو سراک  2511یو
هر ه کاوی رذیرنته شدند ،ریویزی شده است .ای چهاو موضوع عباوتاند از منرابع ژنتیر یویرایی،
ابزاو ای مدیریت منطقهمحوو از ج له مناطق حفاظتشدة یویایی ،اوزیابی اثررات زیسرتمحیطری
باالخره ظرنیتسازی انتقاک ننا وی که بهترتیب یو قس ت ای ی م تا رنجم موانقتنامره 1بره آنهرا
رریاخته شده است ( .)Draft text, Parts. II-Vیو زیر ای چهاو موضوع بروسی میشوی.

 .1 .2منابع ژنتیک دریایی
قس ت ی م موانقتنامه (موای  2اتا  )13به موضوع منابع ژنتی یویایی اختصراص یانتره اسرت.
نخستی بحث مطرح یو مووی ای قس ت ،یامنۀ ش وک آح است .طبعاً موانقتنامه شامب منابع
ژنتی یویایی است که یو مناطق یویایی خاو از صالحیت ملی اقع شدهاند .شر وک مقرروات
 .1ربشنویس موانقتنامه از  12قس ت تشکیب شده است.
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ای قس ت بر منابع ژنتی یویایی به سه صووت «یو مکاح اصلی (طبیعی)»« ،1بیر ح از مکراح
اصلی (طبیعی)»« ،2یو وایانه (یایه ا اطالعات مربو به منابع ژنتی یویایی)» 3یو مرایة 1
موانقتنامه طرح شده است .ما ی ا ییرر منابع زنردة یویرایی از حیرث بروسری خصوصریات
ژنتی  ،منابع ژنتی یویایی محسوب میشوند ،اما بهرهبریاوی از ذخرایر مرا ی ییررر منرابع
زندة یویایی بهعنواح کاال مش وک مقروات موانقتنامه نخوا د بوی (.)Draft text, art.8
اصوک اساسی مربو به منابع ژنتی یویایی یو مایة  2موانقتنامه مقرو شده است .به موجرب
ای مایه ۀ ی لت را اشرخاص حقیقری حقروقی ترابع آنهرا برا توجره مقتضری بره مقرروات
موانقتنامه حقوق منانع سایر ی لت ا طبق کنوانسیوح حقوق یویا ا حق یاونرد نعالیرت رای
مربو به منابع ژنتی یویایی یو مناطق خاو از صالحیت ملی انجام ی ند .یچ ی لتی ن یتواند
نسبت به ای منابع ایعای حاک یت یا حقوق حاک ه کند .بهرهبریاوی از منابع ژنتی یویایی بایرد
«به نفع کب بشریت» 1با لحاظ منانع کشوو ای یو حاک توسعه باشد (.)Draft text, art.9
اما به شرحی که هذشت ،بحث اصلی یوباوة منابع ژنتی یویایی یسترسی به ایر منرابع
تسهیم منانع ناشی از آح است .یو موای  11 15موانقرتنامره بره ایر ی موضروع رمریونرد
رریاخته شده است .یو مووی یسترسی «یو مکاح اصلی» به منابع ژنتی یویایی ریشنهای شرده
است که ای یسترسی با اطالع قبلی یبیرخانۀ موانقتنامره باشرد .ینری ی لرت رای عضرو
موانقتنامه متعهد می شوند با اقدامات تقنینی ،ایاوی سیاسترذاوی اط یناح حاصب کنند کره
یسترسی «بیر ح از مکاح اصلی» به ای منابع آزای یسترسی «یو وایانه» تسهیب شوی ( Draft
 .)text, art.10یو مووی نحوة تسهیم منانع «رولی» «غیررولی» ناشری از یسترسری بره منرابع
ژنتی یویایی بهرهبریاوی از آح ریشنهای ای مختلف مطرح است ،اما انند رر تکرب ناهویرا
یو مایة  01موانقتنامه ی «ساز کاو تهاتر» 0ریشبینی شده است کره یو امرر تسرهیم منرانع
نقش خوا د یاشت.

 .2 .2شیوهها مدیریت منطقهمحور از جمله مناطق حفاظتشدۀ دریایی
قس ت سوم موانقتنامه (موای  11تا  )21به موضوع «شیوه ای مدیریت منطقهمحروو از ج لره
مناطق حفاظتشدة یویرایی» 1اختصراص یاوی .منظروو از شریوه رای مردیریت منطقرهمحروو،
ت هیدات حفاظتی مدیریتی است که یو منطقۀ جیرانیایی مشخصی بررای مردیریت یر یرا
چند نعالیت مشخص بهمنظوو حفاظت از محیط زیست اع اک میشوی .مصداق باوز ای شیوه ا
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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ایجای «منطقۀ حفاظتشدة یویایی» 1است .منظوو از منطقرۀ حفاظرتشردة یویرایی منطقرهای
مشخص از یویاست که به جهاتی مانند حفظ زیستراه ،نظاوت بر زیستبوم یا مدیریت شریالت،
نعالیت ای مشخصی م نوع یا محد ی میشوی .بسیاوی از کشوو ا یو مناطق یویایی ملی خروی
از شیوه ای مدیریت منطقهمحوو به یاه اعالم منطقۀ حفاظتشدة یویایی استفایه کریهانرد .یو
مووی مناطق یویایی خاو از صرالحیت ملری ،برخری کراو نهای رای نراظر معا ردات یویا رای
منطقهای یو یویا ای تحت روشش خوی منراطق حفاظرتشردة یویرایی اعرالم کرریهانرد .مرثالً
ک یسیوح حفاظت از منابع زندة یویایی جنوبراح که نهای نراظر کنوانسریوح  1215حفاظرت از
منابع زندة یویایی جنوبراح است ،چنردی منطقرۀ حفاظرتشردة یویرایی اعرالم کرریه اسرت.
ینی سازماح بی ال للی یویانوویی برای جلوهیری از آلویهی یویرایی ناشری از کشرتیرانی،
«مناطق یاه»« 2مناطق یویایی بهخصوص حسا » 3اعالم مریکنرد (ح.کWright et al., :
ه ،موانقتنامۀ اجرایی جدید یوصدی است کره چراوچوبی حقروقی
 .)2015:270-90با ای
نهایی عام یو ای زمینه ردید آ وی .مطابق ساز کاوی که یو ریشنویس موانقتنامره آمرده ،بره
موازات اسنای ترتیبات حقوقی منطقهای بخشی ،ر ی لت عضو موانقتنامه با وعایت مقروات
ضوابط موای  12 11مجاز به ریشنهای شیوه ای مدیریت منطقهمحوو از ج له تعیی منطقۀ
حفاظتشدة ی ویایی یو مناطق خاو از صالحیت ملی است اتخاذ تص یم یو ای خصروص یو
صالحیت کنفرانس طرف ای متعا د موانقتنامه خوا د بوی (.)Draft text, arts.17-19

 .3 .3ارزیابی اثرات زیستمحیطی
زیسرتمحیطری»1

قس ت چهاوم موانقتنامره (مروای  22ترا  )11بره موضروع «اوزیرابی اثررات
اختصاص یاوی .مییانیم که اوزیابی اثرات زیستمحیطی یو اصطالح نرایند مطالعاتی اسرت کره
برای شناسایی ریشبینری ریامرد ای زیسرتمحیطری احت رالی یر نعالیرت ریشرنهایی یرا
برنامهویزی شده ،مثب ی طرح ع رانی ،انجام میهیری .دف از اوزیابی اثررات زیسرتمحیطری
ای است که مرجع یا مقام صالح قبب از اتخاذ تص یم یا صد و مجوز برای نعالیت ریشنهایی ،از
آثاو آح بر محیط زیست مطلع شوی ای اثرات وا یو تص یم یا صد و مجروز ملحروظ کنرد .یو
سطح بی ال للی «اوزیابی اثرات زیستمحیطی نرامرزی» 0مطرح است تا اثرات زیسرتمحیطری
نعالیت ریشنهایی م یو کشوو مبدأ م یو کشوو ای ییرر که م ک است از ای نعالیت را
آسیب ببینند ،بروسی شوی .اهرچه تعهدات اوزیرابی اثررات زیسرتمحیطری نرامررزی یو اسرنای

)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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بی ال للی متعدیی ریشبینی شده اند ،لیک معا دة عام کره بره ایر موضروع اختصراص یاوی،
کنوانسیوح  1221اوزیابی اثرات زیستمحیطی نرامرزی (معرر ف بره کنوانسریوح اسرپو) اسرت
(برای توضیح بیشتر ح.ک.)Craik, 2008 :
از آنجا که مناطق یویایی خاو از صالحیت ملی تحت حاک یت یا صالحیت ریچ کشرووی
نیستند ،تعهدات اوزیابی زیستمحیطی نرامرزی شرامب آنهرا ن ریشروی .اهرچره یو مرایة 251
کنوانسیوح حقوق یویا ا میخوانیم که « رهاه ی لت ا یالیب منطقی یو یسرت یاشرته باشرند
که نعالیت ایی که تحت صالحیت یا نظاوت آنها برنامهویزی شده است میتواند موجب آلویهی
شدید محیط زیست یویایی شوی ،باید تا حدی که ع لی باشد ،اثرات بالقوة ای نعالیت را وا برر
محریط زیسررت اوزیررابی کررریه هررزاوش ررای مربررو برره نتررایج ایر اوزیررابی ررا وا برره و ش
ریشبینیشده یو مایة  250منتشر کنند» .اما ای مایه بسیاو کلی ناقد ض انت اجرایی است.
از سوی ییرر ،برخی از اسنای بی ال للری حرا ی تعهردات اوزیرابی زیسرتمحیطری بخشری یرا
منطقهای ستند که قابب اع اک نسبت به مناطق خاو از صالحیت ملیاند .با ای صف ،وژیرم
حقوقی عامی یو ای خصوص جوی نداوی (ح.ک .)Warner, 2015b:289-312 :مقروات قسر ت
چهاوم موانقتنامه به منظوو تکوی ی وژیرم عرام برا تعهردات منجرز یو مرووی اوزیرابی اثررات
زیستمحیطی نعالیت ای برنامهویزیشده یو مناطق خاو از صالحیت ملی تنظیم شده اسرت.
مسئلۀ کلیدی یو مووی اوزیابی اثرات زیستمحیطی نعالیت ای برنامرهویرزی شرده یو منراطق
یویایی خاو از صالحیت ملی ای است که رس از نرایند اوزیابی تص یم یوباوة اجرای نعالیرت
به عهدة کدام مرجع باشد .به یاللرت مرایة  31رریشنرویس موانقرتنامره ی ریشرنهای یو ایر
خصوص مطرح است :نخست اینکه ی لتی که نعالیت مووینظر تحت صرالحیت یرا نظراوت آنهرا
برنامهویزی شده است  ،یو ایر خصروص اتخراذ تصر یم کنرد ی م اینکره تصر یم بره عهردة
کنفرانس طرف ای متعا د موانقتنامه قراو هیری (.)Draft text, art.42

 .4 .2ظرفیتساز و انتقال فناور دریایی
یویرایی»1

قس ت رنجم موانقتنامه (موای  12تا  )12به موضوع «ظرنیتسازی انتقاک ننا وی
اختصاص یاوی .مییانیم که موضوع ظرنیتسازی یو خصوص تحقیقات عل ییویایی نیز توسعه
انتقاک ننا وی یویایی از مسائب کلیدی مذاکرات کنفرانس سوم حقوق یویا ا بوی که حاصب آح
یو مقروات بخش  2قس ت سیزی م قس ت به یاه چهاوی م کنوانسیوح حقوق یویا ا انعکا
یانته است (ح.ک .)UNCLOS, Parts XIII.sec.2 and XIV :با ای صف ،بهوغم هذشت چندی
ی ه از اجرایی شدح کنوانسیوح حقوق یویا ا ،مقروات یایشده آثاو ع لری بره سروی کشروو ای
یوحاک توسعه نداشتهاند ( .)Tanaka, 2012:370-5از آنجا ناصلۀ چشر ریری میراح کشروو ای

1. capacity-building and transfer of marine technology
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ریشرنته کشوو ای یوحاک توسعه یو زمینۀ ننا وی برای بهرهبریاوی از تنوع زیستی یویایی یو
مناطق خاو از صالحیت ملی جوی یاوی ،یو جریاح مذاکرات هرر ه کراوی برا اصرراو هرر ه 22
رذیرنته شد که موانقتنامه تعهداتی وا یو خصوص ظرنیتسازی انتقاک ننا وی یویایی به سوی
کشوو ای یو حاک توسعه یو بریاشته باشد تا مقروات قس ت چهاوی م کنوانسیوح حقوق یویا ا
ع الً اجرایی شوی .با ای حاک ،یو مووی شیوة ظرنیتسازی انتقاک ننرا وی یویرایی بره یراه
مسئلۀ حفظ حقوق مالکیت نکری یو ایر زمینره بری کشروو ای توسرعهیانتره از یر سرو
کشوو ای یو حاک توسعه از سوی ییرر اختالف جوی یاوی (.)Draft text, arts.45-6

نتیجهگیر
جهاح یو ی وانی بهسر میبری که نعالیت ای انسانی اثرر زیرایی برر تنروع زیسرتی یاونرد .ایر
نعالیت ا بهحدی نراهیر است که یو سطح سیع آثاو مخرب یاوند .اقیانو ا برهعنرواح منبرع
غنی زیستبوم ،تأمی کنندة منابع طبیعی هونههوح مجرای اصلی ح ب نقب اوتباطات از ای
امر از ای نعالیت ای مخرب بهشدت آسیب میبینند .اثر مخرب نعالیت ایی مانند مرا یریری
بیو یه ،آلویهی یویایی ناشی از کشتیرانی اسرتخرا نفرت هراز  ...بره نررانری نزاینرده یو
ه یو حالی است که یو عصر حاضر نعالیت ا
خصوص سالمت اقیانو ا منجر شده است .ای
به مناطق تحت صالحیت ی لت ا محد ی نیست ،بلکه ریشرنت ای ننرا وی امکراح نعالیرت یو
مناطق خاو از صالحیت ملی وا نیز یایه است .یو چندی ی ۀ اخیر یانش نداح یوبراوة نقرداح
ح ایت از اقیانو ا منابع زندة یویایی آح نیاز به محانظت از ایر منرابع ،شرداو یاینرد
اقداماتی وا برای حفاظت از تنوع زیستی یویایی یو ای مناطق خواستاو شدند.
یاهی اساسی مناطق خاو از صالحیت ملی ،نقداح انحصاو است کره و نرد قانونررذاوی وا
سخت می کند .نقداح اصوک حک رانی جامع ،چاوچوب ای سازمانی چندراوچه ،نقداح مقرروات
جهانی برای اوزیابی اثرات زیست محیطی ،عدم قطعیت حقوقی یوبراوة ضرعیت منرابع ژنتیر
یویایی یو مناطق خاو از صالحیت ملی ،خأل ا یو سازماح رای بری ال للری چراوچوب رای
حقوقی به خصوص یو کنوانسیوح حقوق یویا ا کنترک حداقلی یو مناطق خراو از صرالحیت
ملی لز م اقدام بی ال للی برای حفاظت از تنوع زیستی وا ضر وی مین ایرد .بعرد از یر ی ره
جلسه مذاکره ،مج ع ع ومی سرازماح ملرب یو ژ ئر  2510تصر یم بره تشرکیب کنفررانس
بی ی لتی انعقای سند الزامآ و بی ال للی یو خصوص حفظ بهرهبریاوی رایداو از تنوع زیستی
یویرایی یو منراطق خرراو از صرالحیت ملری هرنررت .یو صرووت تصرویب ،ایر سرند سررومی
موانقتنامۀ اجرایی کنوانسیوح حقوق یویا ا بعد از موانقتنامره اجرایری  1221موانقرتنامرۀ
 1220ذخایر ما ی خوا د بوی .سند جدید یوصووتیکه با مونقیت تصویب اجرا شوی ،خأل ای
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قانونی مهم یو ای حوزه وا ونع خوا د کری .مشخصاً چهاو موضوع یسترسی بره منرابع ژنتیر
یویایی تسهیم منانع حاصب از آح ،ابزاو ای مدیریت منطقرهمحروو بره یراه تشرکیب منراطق
حفاظتشدة یویایی یو مناطق خاو از صالحیت ملی ،اوزیابی اثرات زیستمحیطی نعالیت ای
برنامهویزی یو مناطق خاو از صالحیت ملی باالخره ظرنیتسازی انتقاک ننا وی یویایی یو
موانقتنامۀ جدید مدنظر قراو هرنتهاند .بیش ای هرام تراویخی ،اقردامی ج عری یو واسرتای
منانع مشترک ت ام ملت است حفاظت حداکثری از تنوع زیستی یو منراطق خراو از حروزة
ه باید به یای یاشت انعقای معا ده بهخوییخوی کانی
صالحیت ملی وا تض ی میکند .با ای
نیست جوی اوایة سیاسی ،کاوی نزیی ی لت ای نعاک یو عرصۀ یویایی برا سرازماح رای
بی ال للی یو جهت تصویب اجرای یقیق مقروات بی ال للی از الزامات حفاظت از تنوع زیستی
یو ای مناطق ریشریری از بر ز آسیب ای نوظهوو است.
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