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 چکیده

نیازمند ساختاری حقوقی است که خارج از صالحیت ملی دریایی مناطق  یاز منابع ژنتیکبرداری  حفاظت و بهره

منابع  زیستی به . کنوانسیون تنوعاستبینی نشده  دلیل ناشناخته بودن در زمان تصویب کنوانسیون حقوق دریاها پیش به

که کنوانسیون حقوق دریاها برای  های عضو پرداخته است، در حالی ژنتیکی دریایی در قلمرو سرزمینی دولت

برداری از منابع ژنتیکی دریاهای آزاد و اعماق دریاها هیچ تصریحی ندارد. این نوشتار درصدد است تا نقش  بهره

بردای از منابع  آتی استخراج و بهرهگیری ساختار حقوقی  کنوانسیون حقوق دریاها در شکل وزیستی  کنوانسیون تنوع

دهند که شناسایی منابع ژنتیکی  را بررسی تحلیلی نماید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میژنتیکی اعماق دریاها 

طرف و شناسایی رژیم میراث مشترک بشریت در کنوانسیون حقوق دریاها از  زیستی از یک در کنوانسیون تنوع

برداری از منابع  ی و بهرهزیست بینی ساختار حقوقی حفاظت از تنوع توانند الگویی مناسب برای پیش دیگر می طرف

 نامه اجرایی باشند. ژنتیکی اعماق دریاها در قالب موافقت

زیستی، کنوانسیون حقوق دریاها، رژیم میراث مشترک بشریت، آزادی  منابع ژنتیکی دریایی، ناحیه، کنوانسیون تنوع کلمات کلیدی:

 دریاهای آزاد

  

 . مقدمه1

پس؛ کنوانسیون(،  ( )زین1782) کنوانسیون حقوق دریاها
 الملل محیط زیست است که های حقوق بین ای از بایسته جلوه

ها  ها و توسعه منابع آن رژیم حقوقی کلی برای استفاده از اقیانوس
سری  یک ریزی کرده است. مناطق دریایی در کنوانسیون به را پایه

 12از مناطق تحت صالحیت شامل؛ دریای سرزمینی با وسعت 
مایل از خط مبداء  200نحصاری اقتصادی با وسعت مایل، منطقه ا

و مناطق  قاره در محدوده منطقه انحصاری اقتصادی ساحلی، فالت
 200دریاهای آزاد پس از محدوده  خارج از صالحیت شامل؛

 ( باهیناح پس؛ نی)ز اهایمایل از خط مبداء ساحلی و اعماق در
از خارج  رکیبی از بستر دریا، کف اقیانوس و زیرخاک مناطقت

مناطق  حاکم بر . مقررات2ندا شده بازتعریف 1صالحیت ملی
کنوانسیون  12و  11و  9 فصولاز صالحیت ملی در  خارج

عدم کفایت مقررات کنوانسیون برای با وجود این . هستندمشهود 
زیستی  محیط دریاها و تنوع زیست جلوگیری از تهدیدات مدرن به

(. Gjerde and Domino, 2012آن مورد اذعان همگان است )

                                                           
1 Areas Beyond National Jurisdiction. 
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محیط  زیستهنوز تهدیدکننده اصلی  یهای بشر فعالیتچراکه 
 .هستند بقاء نمونه جانداران دریاییدریاها و 

تنوع زیست محیطی دریایی در مناطق خارج از  بنابراین،
لیکن سازوکارهای  ،صالحیت ملی در معرض خطر هستند

ارج از مناطق خزیستی دریایی  حقوقی برای حفاظت از تنوع
نحوه برخورد با   محل بحث است.ها هنوز  صالحیت ملی دولت

 یمنابع ژنتیکیکی از این مباحث است.  ،1«منابع ژنتیکی دریایی»
های  سازی در بخش ای برای تجاری دارای ظرفیت بالقوهناحیه 

زمان مذاکرات و تصویب  باشند. با توجه به سالمت و صنعت می
که درک صحیحی از منابع  1782ا ت 1793های  کنوانسیون در سال

المللی  دریایی وجود نداشته است، ماموریت مقام بین یژنتیک
مند شده است.  تعریف و قاعده 2منابع معدنی محدود بهتنها دریاها 

تالش شده  3زیستی با تصویب کنوانسیون تنوع 1772در سال 
مواد ژنتیکی در کنوانسیون است که این خالء قانونی مرتفع شود. 

زیستی شامل هر نوع ماده دارای منشاء گیاهی، حیوانی،  تنوع
که دارای واحدهایی با کارکرد توارثی است میکروبی یا غیر آن 

زیستی در ارتباط با منابع   لیکن محدوده کنوانسیون تنوعد. نباش
  کنترل و صالحیت دولت مناطق دریایی تحت ژنتیکی محدود به

 ساحلی باقی مانده است.
برداری از این منابع  رچوب حقوقی استخراج و بهرهفقدان چا

الملل عمومی نیز مزید بر علت شده  در کنوانسیون و حقوق بین
پاسخ داده شود   سوال این بهشود  در این پژوهش تالش میاست. 

کنوانسیون حقوق دریاها در  وزیستی  کنوانسیون تنوع نقشکه 
از  خارجق در مناط یگیری ساختار حقوقی منابع ژنتیک شکل

المللی قابل اجراء بر منابع  رژیم بین ؟کدام استصالحیت ملی 
رسد  نظر می از صالحیت ملی چیست؟ به خارجدر مناطق  یژنتیک

زیستی از یک طرف و  شناسایی منابع ژنتیکی در کنوانسیون تنوع
شناسایی رژیم میراث مشترک بشریت در کنوانسیون حقوق 

بینی  الگویی مناسب برای پیشعنوان  دریاها از طرف دیگر به
برداری از منابع  زیستی و بهره ساختار حقوقی حفاظت از تنوع

ژنتیکی در مناطق خارج از صالحیت ملی، قالب تصویب 
شک بررسی این وضعیت  . بینامه پیشنهادی اجرایی باشند موافقت

هم بر غنای ادبیات حقوق دریاها در نظام حقوقی داخلی 

                                                           
1 Marine Genetic Resources. 
2 Mineral Resources. 
3 Convention on Biological Diversity, 1992. 

 

گیری آگاهانه برای مشارکت در روند  وضعافزاید و هم بر م می
 نامه اجرایی جدید تاثیرگذار است. تصویب موافقت

 به سیر تحول موضوع در گذشته و حال ای . اشاره2

مناطق دریایی خارج از صالحیت ملی بیش از نیمی از سطح 
لحاظ عدم  . این مناطق سابق بر این بهندا زمین را پوشانیده

ه بودند. لیکن مطالعات علمی دریایی ها ناشناخت دسترسی دولت
گذشته  ها نسبت به دهد که اقیانوس های اخیر نشان می در سال

اند. فعالیت  قرار گرفتههای بشری  بیشتر تحت تاثیر فعالیت
های تکنولوژی در این  برکت نوآوری های اخیر به ها در سال دولت

 تردید در این بیسرعت فراگیر شده است.  مناطق شروع و به
 ،حفاظت از محیط زیست و اطمینان از پایداری توسعه آنشرایط 

لزوم مدیریت  الملل است. روی جامعه بین های پیش از چالش
یکی از لیکن شود.  دریایی موثرتری بیش از پیش احساس می

های موجود کنوانسیون  استفاده از ظرفیت ،رو راهکارهای پیش
بر این اساس  زیستی است. حقوق دریاها و کنوانسیون تنوع

در ژانویه  0زیستی مناطق خارج از صالحیت ملی کارگروه تنوع
المللی بر اساس  آور حقوقی بین توسعه سازوکار الزام 2011

کنوانسیون حقوق دریاها را برای حفاظت و استفاده پایدار از 
زیستی مناطق خارج از صالحیت ملی را از مجمع عمومی  تنوع

اینکه سازوکارهای  ، مشروط بهه استسازمان ملل متحد تقاضا کرد
آور موجود اعم از  جدید ناقض سازوکارها و ساختارهای الزام

ژنتیکی دریایی ابع مند. نای و داخلی کشورها نباش جهانی، منطقه
بینی نشده در  ترین مساله پیش مناطق خارج از صالحیت ملی مهم

 زیستی است.  کنوانسیون حقوق دریاها و کنوانسیون تنوع
گیرند.  دریایی در مقابل منابع معدنی قرار می ینابع ژنتیکم

های متقاضی تحت  منابع معدنی در ناحیه قرار دارند و دولت
برداری  استخراج و بهره المللی دریاها به نظارت و مدیریت مقام بین

پردازند. منافع حاصل از این منابع جزو میراث مشترک  ها می از آن
مابین  شریت هستند که در قراردادهای فیتمام ب بشریت و متعلق به

دریایی  یمنابع ژنتیک. 1شوند المللی دریاها لحاظ می با مقام بین
دلیل عدم تصریح کنوانسیون حقوق دریاها مشمول مقررات  به

تجربه کنوانسیون حقوق  گیرند. اما مرتبط با منابع معدنی قرار نمی
ست که نباید آوردهایی ا دریاها در موضوعات مشمول واجد دست

                                                           
4 Bio-diversity in Areas Beyond National Jurisdiction Working Group. 
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مغفول باقی بمانند. پرواضح است که امکان تسری الگوی میراث 
منابع ژنتیکی دریایی وجود دارد اگر  مشترک بشریت نسبت به

نامه اجرایی جدید مرتفع شود. اما  خالء قانونی آن در موافقت
ستخراج رژیم مرتبط جدید از ماحصل کارکرد سازوکارهای ا

هایی  نحوی که هم واجد نوآروی ، بهحقوقی موجود دشوار است
 .باشد و هم با سازوکارهای سابق در تعارض قرار نگیرد

 پیشینه علمی موضوعو مبانی نظری . 3

دریایی با قابلیت استفاده تحقیقاتی، صنعتی و  یمنابع ژنتیک
شوند. اکوسیستم  تجاری در دریاهای آزاد و ناحیه یافت می

لی واجد ارزش از صالحیت م خارجفرد مناطق  منحصر به
غنای ترکیب شیمیایی آب  زیستی است که به العاده تنوع فوق

کند. پیچیدگی زیست محیط اقیانوس باعث شده  دریاها کمک می
از صالحیت ملی  خارجدریایی مناطق  یاست که منابع ژنتیک

صنایع غذایی و پیشرفت ای داشته باشند و بر  خصوصیت ویژه
دریایی در  یرداری از منابع ژنتیکب دارویی تاثیرگذار باشند. بهره

مناطق خارج از صالحیت ملی مستوجب نگرانی مشترک بشریت 
دریایی  یمنابع ژنتیک (.Bonfanti and Trevisanut, 2012است )

کنوانسیون  100بخشی از میراث مشترک بشریت مقرر در ماده 
المللی بستر دریاها در حفظ ناحیه برای اهداف  هستند. مقام بین

برداری از منابع  جویانه و برقراری سیستم حاکم بر بهره صلح
المللی  معدنی ناحیه موفق عمل کرده است. بنابراین مقام بین

این حوزه تسری دهد تا  دریاها باید قوانین و مقررات خود را به
ها در این زمینه برای بشریت،  های دولت منافع ناشی از فعالیت

تامین های فعلی و آینده  نسلتوسعه و  نیازهای کشورهای در حال
 شود. 

لیکن اصل آزادی دریاهای آزاد واجد مفهوم حق آزادی 
تابع رژیم دریاهای نیز  یمنابع آن است. منابع ژنتیک دسترسی به

وضع رژیم جدید برای  منظر نیازی بهیک آزاد است. بنابراین از 
 دریایی واقع در مناطق یبرداری از منابع ژنتیک استخراج و بهره

های مقام  ها یا گسترش صالحیت از صالحیت ملی دولتخارج 
ها از  ها و تلقی آن گی دولت دسته المللی دریاها نیست. دو بین

دریایی تحت عنوان میراث مشترک بشریت و قرار  یمنابع ژنتیک
عنوان  المللی دریاها یا تحت های مقام بین دادن آن ذیل مسئولیت

حفظ در طول سالیان ی همگان آزادی دریاها با حق دسترسی برا
از مفهوم جدیدی  2010ها در سال  شد تا اینکه در نشست دولت

ها با این تلقی از کنوانسیون حقوق  ارائه شد. آناین وضعیت 
واجد چارچوب حقوقی الزم این سند اجماع رسیدند که  دریاها به

 یها و دریاها از جمله منابع ژنتیک ها در اقیانوس برای تمام فعالیت
 .U.Nاست )از صالحیت ملی خارج دریایی واقع در مناطق 

General Assembly, 2010منابع ژنتیکی دریایی  (، ولو اینکه به
منابع ژنتیکی دریایی هم مانند منابع شیالت  .ای نشده باشد اشاره

تابع رژیم آزادی دریاهای آزاد یا منابع معدنی تابع رژیم میراث 
تفاوت که تنها باید تصمیم گرفته  مشترک بشریت هستند. با این

شود که منابع ژنتیکی دریایی مشمول کدام یک از این دو 
  .نظر موجه است باشند. این رویکرد به می

 آنالیز و تفسیر .4

 الملل عمومی است که به ای از حقوق بین حقوق دریاها شعبه
ها و منابع دریاها  تمام استفاده ی  ها در عرصه روابط میان دولت

الملل عمومی  پردازد. منبع حقوق دریاها همانند حقوق بین یم
 بر این اساسالملل عرفی است.  معاهدات و حقوق بین مشتمل بر

بنای حقوق دریاها است که با  کنوانسیون حقوق دریاها سنگ
نامه منابع  و موافقت 1کنوانسیون 11 قسمتنامه اجرایی  موافقت

های  نگرانی»مفهوم . توام شده است 2ماهی سازمان ملل متحد
همکاری در  واجد مسئولیت مشترک بهنیز  «مشترک بشری

برداری مشروع از آن و  حفاظت و نگهداری از منابع و حق بهره
الملل  المللی میان بازیگران حقوق بین های بین مبنای همکاری

این در حالی است که (. 1379، اسدی و رنجبریان عرباست )
مرتبط با منابع ژنتیکی دریایی  زحق امتیادرصد  70اختصاص 

دهد  نشان میدر طول یک دهه اخیر کشور پیشرفته  10 به
توسعه سهم ناچیزی از منافع ناشی از اکتشاف  کشورهای در حال

زیستی دریایی را در اختیار دارند. اکتشاف زیستی، تکنیک کشف 
ها توأم با شناسایی و برداشت نمونه منابع  زیستی اقیانوس تنوع

رو کشورهای در  از این یکی دریایی دارای ارزش تجاری است.ژنت
دنبال وضع رژیمی عادالنه برای تخصیص  توسعه با جدیت به حال

                                                           
1 Agreement relating to the Implementation of Part XI of the United 

Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, 

1994. 
2 Agreement for the Implementation of the Provisions of the United 

Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 

relating to the Conservation and Management of Straddling Fish 
Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, 1995. 
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زیستی در مناطق خارج از  منافع مادی و غیرمادی ناشی از اکتشاف
 تمام کشورها هستند.  صالحیت ملی به

منابع  ضرورت ایجاد مکانیسم جهانی برای کنترل دسترسی به
ژنتیکی دریا، نحوه تسهیم منافع ناشی از استخراج آن و ماهیت 

نویس کنوانسیون  سازوکارهای اجرایی آن از مباحث اصلی پیش
زیستی مناطق خارج از صالحیت ملی است. مقررات  تنوع

منابع ژنتیکی و  پروتکل دسترسی به وزیستی  کنوانسیون تنوع
     1ها اده آنتسهیم منصفانه و عادالنه منافع ناشی از استف

منابع ژنتیکی مناطق  رژیم دسترسی بهپس؛ پروتکل ناگویا(  )زین
. بر این ندا مند کرده دریایی یا زمینی تحت صالحیت ملی را قاعده

 ، اواساس اگر دولت سرزمینی نخواهد از این منابع استفاده کند
ها بدهد.  دیگر دولت برداری از این منابع را به تواند مجوز بهره می

ها با مجوز دولت سرزمینی تحت شرایط قراردادهای  دیگر دولت
برداری از این منابع در قلمرو فراسرزمینی  بهره مابین به فی

با پردازند و منافع تجاری ناشی از آن را  میصالحیت ملی  تحت
کنند. لیکن این فرایند در رابطه با منابع  تسهیم میدولت سرزمینی 

از صالحیت ملی کاربرد ندارد. ژنتیکی دریایی مناطق خارج 
      کنوانسیون حقوق دریاها هم در این ارتباط واجد هیچ 

 ها در مقرراتی نیست. این رویکرد باعث شده است که دولت
 تقسیم  گروهدو  برداری از منابع ژنتیکی دریایی به بهرهحوزه 
 شوند. 

توسعه معتقدند که کنوانسیون  های در حال گروه اول دولت
دریاها دو منطقه دریایی شامل دریاهای آزاد و ناحیه را از حقوق 

های عضو خارج کرده است. بنابراین  شمول صالحیت ملی دولت
آن ولو منابع ژنتیکی  ،منابع دریاهای آزاد ها به دسترسی تمام دولت

منابع ژنتیکی ناحیه لیکن مشمول اصل آزادی دریاهای آزاد است. 
طور که منابع  بع معدنی است. هماننیز مشمول قواعد حاکم بر منا

معدنی ناحیه حسب مقررات کنوانسیون جزو میراث مشترک 
د، منابع ژنتیکی نیز مشمول قواعد میراث مشترک نبشریت می باش

. تحت این شرایط منافع ناشی از استخراج هر دو هستندبشریت 
بشریت تحت کنترل  ناحیه متعلق بهمعدنی و ژنتیکی دسته از منابع 

امکان تسهیم منافع تا  المللی بستر دریاها است دیریت مقام بینو م
گروه دوم کشورهای اما . فراهم باشدها  ناشی از استخراج آن

                                                           
1 Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable 

Sharing of Benefits Arising from their Utilization, Nagoya Protocol, 

2010. 

 

 

منابع  به رژیم میراث مشترک بشریتیافته مخالف تسری  توسعه
ها منابع ژنتیکی  هستند. از منظر آنواقع در ناحیه ژنتیکی دریایی 

ک بشریت نیست. منابع بیولوژیکی دریایی بخشی از میراث مشتر
های کنوانسیون حقوق دریاها مستثنی و تابع اصل  از محدودیت

تسری مقررات حاکم بر منابع چراکه زادی دریاهای آزاد هستند. آ
ها  اعتقاد آن منابع ژنتیکی دریایی در ناحیه بنا به معدنی ناحیه به

ست. این مانع تحقیق و توسعه در قلمرو منابع ژنتیکی دریایی ا
رویکرد موافق وضعیت موجود است که هیچ مقرراتی بر منابع 

 Vierros andژنتیکی دریایی دریاهای آزاد و ناحیه حاکم نباشد )

et. al., 2016.) زیستی و پروتکل   کنوانسیون تنوع که حال آن
تقسیم منافع در پرتو الزامات حاکمیت ملی است و  نگویا راجع به

ارتباط با منابع را در  نیز تقسیم منافعا کنوانسیون حقوق دریاه
مناطق خارج از صالحیت ملی قانونمند کرده است. معدنی در 

اگرچه امکان تسری قوانین کنوانسیون حقوق دریاها در 
مناطق خارج از صالحیت ملی برداری از منابع ژنتیکی در  بهره

اکنون میسر نیست، لیکن الگوی تقسیم منافع منابع معدنی در 
    تواند برای تقسیم منافع منابع ژنتیکی نیز کارآمد  یه میناح

 باشد.

 گیری. نتیجه5

برداری از  کنوانسیون حقوق دریاها واجد مقررات خاص بهره
دریایی  یدریایی نیست، لیکن مدیریت منابع ژنتیک یمنابع ژنتیک

ی است که پیشنهاد مدل ،المللی بستر دریاها تحت نظارت مقام بین
 زیستی و پروتکل نگویا ن را از الگوی کنوانسیون تنوعتوان آ می

دریایی  یمنابع ژنتیک بینی کرد تا هم امکان دسترسی به پیشهم 
اندازه کافی از  نحو برابر فراهم شود و هم به ها به برای همه دولت

تردید بر اساس این الگو،  . بیدریایی حفاظت شود یمنابع ژنتیک
د و تقسیم منافع مالی و تکنولوژی یاب میاستخراج پایدار تقویت 

الگوی طرف  لیکن از یک شود. میالمللی میسر  میان جامعه بین
حفاظت  زیستی و پروتکل نگویا مربوط به مقرر در کنوانسیون تنوع

ها است  زیستی قلمرو تحت حاکمیت دولت برداری از تنوع و بهره
که برای مناطق خارج از صالحیت ملی کاربرد ندارد. از 

آوری و یافته با در اختیار داشتن فن کشورهای توسعهدیگر  فطر
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تکنولوژی جدید توان اکتشاف و استخراج منابع ژنتیکی دریایی را 
دارند و از این فرصت در راستای تعالی اقتصاد خود بیش از پیش 

که فرقی میان منابع معدنی که بخشی از  گیرند. حال آن بهره می
ه است با منابع ژنتیکی دریایی که میراث مشترک بشریت تلقی شد

رو اگر الگوی  با خالء قانونی مواجه است، وجود ندارد. از این
زیستی و پروتکل ناگویا برای  بینی شده در کنوانسیون تنوع پیش

طریق اولی  قلمرو سرزمینی کشورهای عضو مطلوب است، به
ها  برای منابع واقع در مناطق خارج از قلمرو صالحیت ملی دولت

 نیز مطلوب است. 
نقیصه این اسناد نباید مانعی بر سر اجرای مزایای آنها   حال در عین

باشد. بلکه باید برای نقایص آن در شرایط جدید راهکاری 

الملل عام نیز همخوانی  اندیشیده شود که با اهداف حقوق بین

دلیل حاکمیت  زیستی به داشته باشد. در کنوانسیون تنوع

برداری از منابع زیستی  نافع ناشی از بهرهسرزمینی کل م درون

دولت حاکم است. لیکن منافع عمومی در جامعه  متعلق به

الملل چه وضعیتی پیدا می کند، جز اینکه بگوییم یا باید متعلق  بین

هیچ دولتی نباشد. نتیجه  ها باشد یا اینکه متعلق به همه دولت به

ک بشریت و رویکرد اول مساوی با حاکمیت رژیم میراث مشتر

برداری همگان است.  نتیجه رویکرد دوم حاکی از اصل آزادی بهره

ها باشیم، باید تسهیم  تمام دولت تعلق منابع ژنتیکی به اگر قائل به

عدم تعلق  صورت تساوی پذیرفته شود و اگر هم قائل به منافع به

ها بدانیم که در  ملت ها باشیم، الجرم آن را باید متعلق به دولت به

تسهیم منافع  برداری برای همه حاکم است. اصل آزادی بهره آن

بخشی از رویکرد پذیرفته شده در رژیم  ،ها برای همه طرف

زیستی در مناطق خارج از  حفاظت و استفاده پایدار از تنوع

این رویکرد حاکی از رفتار متعادل و ها است.  صالحیت دولت

 یمنابع ژنتیکمتوازن کنوانسیون حقوق دریاها است که نباید 

را از شمول آن مستثنی دریایی در مناطق خارج از صالحیت ملی 

 دانست.
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