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Abstract 
Biodiversity is the source of human life on Earth and includes microorganisms, 

plants and animals that live and communicate in water, land and air. At present, 

human activities at sea are not limited to areas under the national jurisdiction but 

also extend to areas beyond the national jurisdiction, and unfortunately the 

destructive effects of traditional and emerging activities have raised growing 

concerns about ocean health and biodiversity. Clearly, the loss or damage to the 

body of biodiversity poses serious challenges to the survival of human life on Earth, 

and addressing this important concern in the international arena will require 

immediate action to preserve and sustainably use it. Therefore, planning and 

implementation of environmental and ecological-based management projects in 

order to protect and sustainable use of biodiversity, such as applying new 

approaches in creating marine protected areas that can improve the efficiency of 

biodiversity conservation and marine management, is necessary. Accordingly, the 

purpose of this study is to examine the conceptual analysis of these areas by 

examining existing international documents and then to evaluate regional initiatives 

and related international regulations in this area and the challenges in achieving this 

important goal. 
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شدۀ دریایی در مناطق خارج از صالحیت ملی، مناطق حفاظت
 ابزاری برای حفاظت از تنوع زیستی

 

 ی(پژوهش _ ینوع مقاله: علم)
 

 *کوثر فیروزپور

 چکیده

 بته  بلکته  نیستت   صالحیت تحت مناطق به محدود دریاها در بشری یهاتیفعال حاضر عصر در
 نگرانتی  به هاییفعالیت مخرب چنین اثر و یافته تسری نیز ملی صالحیت حوزۀ از خارج مناطق
 است بدیهی. است منجر شده آن در موجود زیستی تنوع و هاانوسیاق سالمت زمینۀ در فزاینده
 جتدی  هتای چتال   با را زمین کرۀ بر انسان حیات زیستی  تداوم تنوع پیکر بر آسیب یا نقصان
 بتود. ازایتن   خواهد آن از پایدار استفادۀ و حفظ منظوربه ریفو اقدام نیازمند که سازدمی مواجه
شتدۀ دریتایی کته بتوانتد     نظیر ایجاد منتاطق حفاتتت   بومستیزمبتنی بر  های طرح اجرای رو

محیطی دریاها را ارتقا دهد  ضرورت دارد. بر این استاس هتدا ایتن تحقیتق آن     مدیریت زیست
ی و منطقته ای  المللنیبدریایی را در اسناد  شدۀی مقرراتی مناطق حفاتتهاچارچوباست که 

تحلیل کند و با بررسی چال  های موجود  نحوۀ اجرایی شدن این مهم را در منتاطق ختارج از   
  حوزۀ صالحیت ملی ارزیابی کند. 

 

 کلیدواژگان
 شدۀ دریایی.دریاها  مناطق حفاتت المللبین ای  تنوع زیستی  حقوقمنطقه ابتکارات
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 مقدمه

 بتوم ستت یز است کته از عملکردهتای کلیتدی    بومزیستزیستی  تنوع زندگی در سطح ژن  گونه و  تنوع
 .(Kohona, 2011: 3) کنتد یمت حمایت کرده و نق  اساسی را در پایداری زندگی در ستطح زمتین ایفتا    

 .شتود یمت  شتروع  دریاهتا  از زمتین  در زنتدگی  و بردارند در را زمین سطح درصد 70 از بی  هاانوسیاق
 نیمتی  وجود و هااسفنجگیاهان   از جمله دریایی زندگی از وسیعی تنوع میزبان هاانوسیاق عبارت دیگرهب
  طبیعتی  زیستت  بتر محتی    انستان  راتیتأث. هستند زمین در زندگی بقای ضامن و جانوری یهاگونه از

 نستبتا   طبیعتت  ربت  بشتر  ریتأث  بود سنتی زندگی سبک و کم جمعیت کهیهنگامدارد  اما  طوالنی سابقۀ
 همگتان  امتروزه  تا جایی کته  گذاشت اثر زمین و دریا بر منابع از یبرداربهره زمان  طی متأسفانه. بود کم
  متاهیگیری  نظیتر  متفتاوتی  انستانی  تهدیتدات  بتا  آن منتابع  و دریتایی  زیستت  محتی   که باورند این بر

 بته  نستبت  هتا انستان  کته یهنگتام  .واجهندم... و کشتیرانی زباله  تخلیۀ از ناشی آلودگی و منابع استخراج
 ضترورت  رونیازا. شد دریایی آغاز تنوع زیستی از حفاتت برای هاتالش  شدند آگاه خود مخرب راتیتأث

دارد  طتوالنی  ستابقۀ  مهم دریایی یهاستگاهیز از حفاتت و هاانوسیاق در هاتیفعال کنترل برای اقداماتی
 حکمرانتی  نظتام  مثتال  طتور بته خاص همراه استت.   مناطق تعیین و ایدۀ خاص یهاگونه از و با حفاتت
 یهتا ستتگاه یز در و نیست مجاز آن در ماهیگیری که است مناطقی شامل آرام اقیانوس در سنتی دریایی
  هتا انوسیت اق بتر  فشتار  بتا پیشترفت فنتاوری و افتزای      .دارد وجود فصلی ماهیگیری محدودیت  خاص
 خطتر  و استت  مشتهود  خاص یهاگونه زوال امروزه. شد آشکار یدریای زیست محی  از حفاتت ضرورت
 ریتتأث  تحتت  غیرزنتده  و زنتده  دریتایی  منتابع  و استت  انکارنشتدنی  وسیع سطح در هابومستیزسالمت 
 کت   بته  آستیب  نظیتر  متوارد  برختی  در. هستتند  زیستت  محتی   تخریب نتیجۀ در انسانی یهاتیفعال
 در و استت  مستتقیم  ستاحلی  خستارت   و دریتایی  یهارساختیز توسعۀ یا کشتیرانی دلیلبه هاانوسیاق

 هتا بیآست  متوارد  بیشتتر  در. استت  غیرمستقیم گردشگری  خسارت و وهواییآب تغییرات نظیر مواردی
 و هتا گونته  از حفاتتت  و صتحیح  متدیریت  در آن حتل راه بنتابراین  استت   انستانی  یهتا تیفعال از ناشی
 1946 هتا وال مقتررات  یالمللنیب کنوانسیون نظیر حوزه این در اولیه یهاتالش. است آنان یهاستگاهیز
 رویکردهتای   دریتایی  یهتا گونته  زوال افتزای   بتا  هرچنتد  داشت  دیتأک خاص یهاگونه از محافظت بر

 کتار بته  دریتایی  یهتا گونته  از حفاتت برای ابزاری عنوانبه «دریایی شدۀحفاتت مناطق» مانند دیگری
 استت   آن یهاستگاهیز و هاگونه حفظ شدۀ دریاییحفاتت مناطق یهاارچوبچ ایجاد دلیل .شد گرفته
 بترای  مهتاجر  یهتا گونته  توست   و نادرنتد  یهاگونه زیستگاه اینکه دلیلبه دریا از خاصی مناطق چراکه

 اولتین  شدهحفاتت مناطق مفهوم. برخوردارند یاندهیفزا اهمیت از  شوندیم استفاده تغذیه و تولید مثل
 استترالیا . شتد  ثبتت  جهتان  ملتی  پتار   اولتین  عنوانبه 1یلو استون و شد ایجاد خشکی با ارتباط در بار
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 ایتن  در دریتایی  منتاطق . کترد  عتالم ا 1پار  ملی رویال نام با 1879 سال در را جهان در منطقه دومین
  نامید. ریاییشدۀ دحفاتت منطقۀ اولین را آن بتوان شاید حیث این از و دارند کمی شهرت پار 

 انجتام  طریق چند به را مهم این و دارد دریایی زیست محی  از حفاتت در مهمی نق  حقوق
 هتا گونته  از حفاتتت  بترای  نظتامی   کند مندنظام را اقیانوسی یهاتیفعال تواندیم حقوق. دهدیم

اشاره بته مفهتوم   مقاله با  این. کند تعیین را شدۀ دریاییحفاتت مناطق ایجاد سازوکار و کند ایجاد
 ی ناشی از تهدیتدات پتی  روی آن  المللنیبتنوع زیستی  کارکردهای آن در دنیای امروز و بحران 

 ضرورت  فنی موضوعات بررسی و شدۀ دریاییحفاتت مناطق تحلیل با آن از پس و شودیم شروع
موجتود در   یهتا تیت حما تحلیتل  در ادامته بتا   .کندیمشدۀ دریایی را تبیین حفاتت مناطق ایجاد
 .شودیمارزیابی  آن مناسب مدیریت نحوۀ و کنونی رژیم یخألها  المللنیب حقوق

 

 تنوع زیستی و تهدیدات پیش روی آن  
استت کته بترای توصتی  تنتوع       یاواژه  شودیمتنوع زیستی که گاهی تنوع بیولوژیکی هم نامیده 

ایتن واژه بترای    .شتود یمت تفاده است  بومستیز مانند ترکوچکزندگی بر روی زمین و در واحدهای 
متنوع در جتایی کته    یهابومستیز این واژه همچنین برای توصی  .رودمیکار نیز به هاگونهتنوع 

 ۀتنوع زیستی در واقتع مطالعت   ۀ. مطالعشودیمزنده یافت شود  استفاده  یهاسمیارگانممکن است 
 هتا گونهکه  کندیم دییتأرد عملکردی مربوط به آن است. رویک یهابومستیزغذایی و  یهارهیزنج

در  ستتایر موجتتودات زنتتده و غیرزنتتده بتتانقتت  مهمتتی در اجتماعتتات بیولتتوژیکی ختتود دارنتتد و 
 یهتا رهیت زنجگیاهان و جانوران در طول صتدها میلیتون ستال در    . (Colwell, 2009: 12)نداارتباط

  ایتن تنتوع بستیار    یشناسانسانظر و از من اندافتهیتکامل  بومستیزمرتب  و متنوع ژنتیک گونه و 
زیرا تمدن روستایی و شهری  صنعتی و غیرصنعتی به منتابع طبیعتی متنتوع متکتی       است یمهم

یمت غذایی تمام جوامع و مواد خام بیشتر جوامع را تشتکیل   ۀاست. گیاهان و جانوران متنوع ذخیر
. تنوع طبیعت شودیمولوژی کشاورزی  دارو  صنعت و تکن ۀشامل منابع ژنتیک برای توسع و دهند

منبعی برای زیبایی و ذوق است که در طتول ادوار مختلت  منبتع الهتام هنرمنتدان و دانشتمندان       
گیاهی و جانوری برای حفتظ تعتادل اکولتوژیکی زمتین ضتروری       یهاگونهبر این تنوع . عالوهاست

بلکه برای حفتظ    استضروری بشریت الزم  یازهاینتنها برای است. در واقع حفظ چنین تنوعی نه
دانشتمندان و   اخیر  ۀدر طول چند ده رونیازا حیاتی است. نظام حمایت از زندگی در روی زمین 

 2نتد. تنتوع زیستتی در متادۀ     اهبه حفظ تنوع زیستی داشت یاژهیومتخصصان محی  زیست توجه 
زنتده از   یهتا مسیارگانتنوع میان »تعری  شد.  1992کنوانسیون تنوع زیستی ملل متحد در سال 
 ءاکولوژیکی که آنهتا جتز   ۀآبزی و مجموع یهابومستیزتمامی منابع شامل زمینی  دریایی و سایر 

 .«است بومستیزو  هاگونهو بین  هاگونهآن هستند که شامل تنوع در 
___________________________________________________________________ 
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 طتور بته انسانی در سراسر دنیا  یهاتیفعالدلیل تنوع زیستی  تنوع زندگی بر روی زمین  به
اقتدامات بشتری    ریتتأث زمین تحت  یهابومستیزرد تهدید قرار گرفته است. در واقع فاحشی مو

  The)هستند. گزارش گیاهان زنده از سوی فدراسیون جهانی حیات وحت  تخمتین زده استت   

living Planet Report, 2016: 2)  تتا   1970از ستال   هایماه  پستانداران و هاپرندهکه جمعیت
  هتا قورباغته آمریکتا    یشناست نیزمت  یهتا یبررست شته است. مطابق درصد کاه  دا 58  2012
 J.Adams) در حال نابودی در آمریکتا هستتند    یاهشداردهندهبا سرعت  هاخو و  هامارمولک

et al., 2013: 8) . در واقتع  ابدییمدرصد ساالنه کاه   2.7گونه قورباغه با سرعت  40بی  از .
زنتده استت. برختی محاستبات حتاکی از آن       یهاگونهانقراض از  یادورهجهان در حال گذار به 

یمگونه را از دست  74معنا که روزانه بدان  رودیمگونه در دنیا از بین  27000است که ساالنه 
استت   یفستیل  یهتا گتزارش . این نرخ نابودی هزاران بار بیشتر از نرخ طبیعتی نتابودی در   میده

(J.Adams et al., 2013: 8) فسیلی حاکی از آن است که در تاریخ زنتدگی بتر روی    یهاگزارش
 248میلیون سال قبل   359میلیون سال قبل   450زمین  پنج نابودی گسترده رخ داده است: 

میلیون سال قبل که مورد آخر بته دلیتل اینکته     65میلیون سال قبل و  200میلیون سال قبل  
گذشتته   یهتا ینابودشده است. علل و میزان برای ما شناخته   همراه بوده ناسورهایدابا نابودی 

 ۀ  بسیاری معتقدند دلیل اینکه زمین در حتال تجربت  ردیگیمتوس  دانشمندان مورد بحث قرار 
  .(Wilson, 2003: 5)   سبک مدرن زندگی مردم استهاستینابودششمین دوره 

بترای   متا بته تنتوع منتابع    و تنوع زیستی برای عملکرد مناستب جوامتع بشتری ضتروری استت      
  هتا یمتار یب  داروسازی  جلوگیری از هاآفتکشاورزی  کنترل  ۀی و علمی در زمینفناور یهاشرفتیپ

طورکه کمیسیون جهتانی  خطرنا  نیازمندیم. همان یهازبالهۀ صنعت  کنترل آلودگی و تصفی ۀتوسع
ی حفتظ  مشتر  ما بیتان کترد  منتابع بیولتوژیکی متنتوع بترا       ۀمحی  زیست و توسعه در متن آیند

زمین و عملکردهای طبیعی آن ضتروری هستتند و اگتر از بتین برونتد  جامعته بته شتکل          بومستیز
حفظ تنوع زیستی در مناطق گرمسیری جتایی   .(Ehrlich, 1981: 7) امروزی آن وجود نخواهد داشت

 یهتا گونته درصتد   80حتدود   هتا بتوم ستت یزمرجانی  محی  دریایی و سایر  یهاصخره  هاجنگلکه 
بشتریت   ۀمخربتی بتر آینتد    ریتأث  بسیار ضروری است. از بین رفتن این منابع کنندیم نیتأمرا  جهان
برای درمان سرطان و ایدز را غیرممکن کند. فوایتد   آسامعجزهو ممکن است کش  داروهای  گذاردیم

وجود  مورد اشاره قرار گرفته است. اگرچه نیز  1992 کنوانسیون تنوع زیستی ۀتنوع زیستی در مقدم
دانشمندان معتقدند که فرسای  تنوع زیستتی در    است آلودابهام هاگونهماهیت و عملکرد بسیاری از 

در راستای حفظ یا کتاه  سترعت    ییهابرنامهباید  یالمللنیب ۀحال رشد است. به همین دلیل جامع
 . (Wolf, 1987: 11)1تخریب آن در نظر بگیرد

___________________________________________________________________ 
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 دریایی ۀشدحفاظتتعریف مناطق 

ی دریایی یتک منطقتۀ   هابومستیزشدۀ دریایی  حمایت از تنوع زیستی و ا مناطق حفاتتهد
  1شدۀ دریایی وجود نداردخاص است. اگرچه تعری  مشخص جهانی در خصوص مناطق حمایت

با وجود این  کمیتۀ تنوع زیستی کمیسیون حمایتت از محتی  زیستت دریتایی شتمال شترقی       
 تعری  نموده است: گونهنیادریایی را  شدۀاقیانوس اطلس  مناطق حفاتت

 منظتور بهیک منطقۀ داخل در منطقۀ دریایی که اقدامات حفاتتی  حمایتی  بازیابی یا پیشگیرانه 
یا فرایندهای اکولوژیکی محی  زیستتی دریتایی    هابومستیز  هاستگاهیز  هاگونهحمایت و حفاتت از 

 (OSPAR 10/23/1, Annex 7: para.1.1) .نداشده  در آنجا ایجاد المللنیبمطابق حقوق 
  توجته  1970 دهتۀ   با وجود این  تا 2گرددیبرم 1940اگرچه ایجاد چنین مناطقی به دهۀ 

)کنوانستیون   1970ی المللت نیبی مهم هاتاالبحقوقی به این مفهوم وجود نداشت. کنوانسیون 
ی عضتو را  هتا دولتت ر هریتک از  کنوانسیون رامست  2مادۀ  1 . بندهاستمثالرامسر( یکی از این 

ی مهتم  هتا تتاالب اش را بترای درج در فهرستت   کرد که تاالب مهم در قلمرو سرزمینیملزم می
ی اصتالحی  هتا نقشته انتد    طترفین متعاهتد موتت    3مادۀ  1ی تعیین کند. مطابق بند المللنیب

ی مندرج در هاالبتانحوی تنظیم کنند و به مورد اجرا گذارند که حفظ و حراست را به هاتاالب
ی صحیح از آنهتا را در سترزمین ختود تستهیل کننتد. چنتین       برداربهره المقدوریحتفهرست و 
منتاطق ستاحلی داشتته باشتند.      توانندیم  2مادۀ  1و بند  1مادۀ  1یی  با توجه به بند هاتاالب
لی و شده مطابق با کنوانسیون رامستر شتامل خت  ستاح    ی مشخصهامکاندرصد از  48تقریبا  
 (Gland, 1999: 4). اند که متضمن عناصر دریایی دیی هستنهامکان

در کنوانستیون حمایتت از میترا      توانیمشدۀ دریایی را یک مفهوم مرتب  با مناطق حفاتت
طبیعی و فرهنگی جهتانی مالحظته نمتود. هتدا ایتن کنوانستیون حمایتت از میترا  طبیعتی و          

ی حیوانی و گیاهی استت کته از ارزش جهتانی برجستته از     هاگونهی هاستگاهیزفرهنگی  از جمله 
  هتر دولتت عضتو ملتزم استت کته       11مادۀ  1براساس بند  3دیدگاه علمی یا حفاتتی برخوردارند.

دهنتتدۀ بخشتتی از میتترا  فرهنگتتی و طبیعتتی را کتته در داختتل قلمتترو  فهرستتت امتتوالک تشتتکیل

                                                                                                                                        
 . رجوع کنید 3  ش 50ورۀ   فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی  د«حوزۀ صالحیت ملی

 ایهر منطقه»شد:  ارائه طبیعت از حفاتت یالمللنیب اتحادیۀ توس  که است هاییتعری  از یکی ذیل . تعری 1
 سایر یا قانون با که فرهنگی  و تاریخی جانوری  گیاهی  یهایژگیو و آن هایآب با مد زیر یا مد و جزر میان

 «..شودیم حفاتت آن پیرامون زیست محی  از قسمتی یا تمام از حمایت منظوربه مؤثر ابزارهای
G.Kelleher (ed), Guidelines for Marine Protected Areas (Gland, IUCN-The World Conservation 

Union,1999), p. xvii and p. 98 
2. C.f. the 1940 Convention on Nature Protection and Wildlife Preservation in the Western Hemisphere 

(Article2). 161 UNTS p. 193. Entered into force in 1942 
3. See Article 2. 
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ارند  به کمیتۀ میرا  جهتانی تقتدیم   جهانی برخورد برجستۀو از ارزش  اندشدهاش واقع سرزمینی
میرا  فرهنگتی و طبیعتی تحتت عنتوان      دهندۀلیتشکمزبور سپس فهرستی از اموال  تۀیکمکند. 

فهرست میرا  جهانی ایجاد خواهد کرد. چندین مکان میراثی در محدودۀ دریاها قرار دارند. بترای  
رجانی بلیز )بلیز(  دریای وادن )آلمتان و  م وارۀیدبزرگ مرجانی )استرالیا(   وارۀیدبه  توانیمنمونه 

 1ی مرجانی توباتاها )فیلیپین( اشاره کترد. هاصخرهاِل ویزکاینو )مکزیک( و  هانهنگهلند(  پناهگاه 
روزافزونتی در معاهتدات مختلفتی درج شتدند.      طوربهشدۀ دریایی   مناطق حفاتت1980 دهۀدر 

یایی در دریای سرزمینی نزدیتک بته منتاطق    شدۀ در  بیشتر مناطق حفاتت1970 دهۀاگرچه در 
 منطقتۀ و بعد آن بته   1980 دهۀجغرافیایی مناطق در  دامنۀساحلی واقع شده بودند  با وجود این  

طورکه بعدا  بحث خواهیم کترد  نیتاز   انحصاری اقتصادی نیز تسری پیدا نمود. گذشته از این  همان
صتالحیت ملتی    محتدودۀ دریتایی متاورای   شتدۀ دریتایی در قلمروهتای    به ایجاد مناطق حفاتتت 

 تتر موستع  ۀکنوانسیون تنتوع زیستتی واژ   .همچنین در مجامع مختل  مورد بحث قرار گرفته است
جغرافیتایی کته بترای     ۀشتد تعری  کرد: مناطق تعریت   گونهنیا 2را در مادۀ  شدهحفاتتمناطق 

کنفترانس   VII/5 تصتمیم  در .اندشدهطراحی  قانونمند و مدیریت   تحقق اهداا حفاتتی مشخص
دریتایی و   ۀشتد حفاتتت منتاطق   ۀبه تعری  گروه متخصصان فنتی ویتژه در حتوز    2004 اعضا در

در ایتن   (UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/7). آنتان ارجتاع شتد    2003ساحلی مندرج در گزارش 
 جتانوران و    گیاهتان  هتا آبدرون یا مجاور محی  دریایی همراه بتا   ۀ: یک منطقاست گزارش آمده

حفتظ   از جملته عترا    متؤثر فرهنگی و تاریخی که توس  قانونگذاری یا سایر ابزارهای  یهایژگیو
 منتد بهرهبا این اثر که تنوع زیستی ساحلی و دریایی از حمایت بیشتری نسبت به اطراا   شوندیم

بته  کته   کنتد یمت جغرافیایی و موقتی تعریت    ۀشدمناطق تعیین عنوانبهو این مناطق را ئفا شوند.
در مدیریت متاهیگیری آمتده     آنچهنسبت به سایر مناطق همانند  یترعیوسمنابع طبیعی حمایت 

همراه داد: به ارائهحفاتت از طبیعت نیز تعریفی  یالمللنیب ۀاتحادی (FAO website). شودیم ارائه
بترای   ثرمتؤ تاریخی و فرهنگی که توس  قتانون یتا ستایر ابزارهتای      یهایژگیوجانوران و گیاهان  

 ,General Assembly Resolution 17.38) شتوند یمت حفظ  حمایت از بخ  یا همه محی  بسته 

متفتاوت   در این مناطق سطح حمایت بسته به فشارهای حاکم بر محی  و نیاز به حفاتت . (1988
در  کته یدرحتال   وضتع شتده باشتد    ییهاتیممنوع ا ئیا جز کال است. در برخی مناطق ممکن است 

و از ممنوعیتت   اندشدهقانونمند  گردشگریخاصی نظیر ماهیگیری و  یهاتیفعالمناطق تنها  سایر
اصلی کته ایتن منتاطق     ۀخبری نیست. در نتیجه تعری  این مناطق در هر سطح متفاوت است. اید

 ,.Molenaar et al) .دارند  همچنان باقی استت  یاژهیودر مقایسه با محی  پیرامون خود موقعیت 

  ردیت گیمت کنوانسیون تنوع زیستتی هتر دو بعتد زمینتی و دریتایی را در بر      کهیدرحال (76 :2009

___________________________________________________________________ 
1. The World Heritage list which includes marine components is available at: 

http://whc.unesco.org/en/activities/13/.   
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آن بتر تنتوع    کننتدگان نیتتدو گفتت نظتر    تتوان یم اما  شودینمتمایزی بین آنان در عبارات قائل 
 یهتا گونته بتا   ییهامکانو تعیین  هاگونهکنوانسیون بر تنوع  دیتأکمثال  طوربهزیستی زمینی بود. 

  این مسئله در تنوع زیستی دریایی مفهوم نتدارد  چراکه  برای مراقبت نشانی بر این ادعاست خاص
دریایی هستند و حضور گونه ختاص در مکتان ختاص     ۀشدشناخته یهاگونهدرصد از  20زیرا تنها 

دریایی این توانایی را دارند در مقیاس جغرافیایی وسیع  یهاسمیارگان چراکه  احتمال ضعیفی دارد
  حضتور  شتود یمت تفاوت مهم دیگر که به تفاوت جغرافیایی از تنوع زیستتی منجتر    پراکنده شوند.

نتژاد   11نژاد از حیوانات در برابر  28: هاستانوسیاقتاکسونومی در  یبندطبقهاز  یتربزرگ ۀدست
ی کتاری تنتوع زیستت    ۀاقدامات اجرایی ویژه برای دریتا بته ایجتاد برنامت     ۀدر خشکی. نیاز به توسع

 .(CBD COP 4)منجر شد  1998دریایی در پنجمین کنفرانس اعضا در سال 
پایتدار از تنتوع    ۀمجمع عمومی سازمان ملتل متحتد بترای حفتظ و استتفاد      2004سال در 

  2008 ستال  زیستی دریایی در مناطق خارج از صالحیت ملی فراخوانی داشتت. در پتی آن در  
برگتزار شتد کته بترای تعیتین منتاطق دارای        کنوانسیون تنوع زیستی ینهمین کنفرانس اعضا

. اهمیت ویتژه  2  . یگانگی یا کمیابی1اهمیت اکولوژیک و بیولوژیک  هفت معیار در نظر گرفت: 
دلیل اینکه در معرض خطتر  . اهمیت گونه و زیستگاه به3  دلیل مراحل تاریخ زندگی یک گونهبه

. تنتتوع 6  . تولیتتد بیولتتوژیکی5  م  حساستتیت و بتتازتوانی آرایریپتتذبیآستت. 4  و تهدیتتد استتت
این کنفرانس همچنین پنج معیتار بترای تعیتین     (CBD COP 9). . طبیعی بودن7 و بیولوژیکی

شدۀ دریایی تدوین کرد که مناطق دارای اهمیت اکولوژیک و نقاط مناسب برای مناطق حفاتت
طالعتات فنتی    ایتن تصتمیم بتا تمرکتز بتر مقتررات علمتی  ا        .بیولوژیک نیز جزئتی از آنهاستت  

رویکرد اکوسیستمی و احتیاطی  اخذ شد  یریکارگبهمربوط به تنوع زیستی دریایی   یهاهیتوص
(CBD COP 8) .نخست بر اطالعات اکولتوژیکی و بیولتوژیکی    ۀاین معیارها در درج یریکارگبه
ه کرد. ایتن  نیز استفاد یشناسانوسیاقاز اطالعات  توانیماین اطالعات  خألاما در   استوار است
بر فراوانتی   صرفا رویکرد جامع و تا حدی کیفی به تنوع زیستی دریایی است که ۀ دهندامر نشان
بتالقوه و بالفعتل    یریپتذ بیآست   هرچند در این مسیر میزان کندینمو توزیع آنها توجه  هاگونه
یتن دهمتین   . بتا وجتود ا  شتود ینمآن در نظر گرفته  ریتأثانسانی  حواد  طبیعی و  یهاتیفعال

-Strategic Plan for Biodiversity 2011)  کنفرانس اعضا با تصویب اهداا تنوع زیستی آیچی

منتاطقی کته بترای     خصوصبهدرصد از مناطق دریایی و ساحلی  10از اعضا خواست که (2020
و منصتفانه   متؤثر از طریتق متدیریت     دارنتد  یاژهیت وتنوع زیستی و خدمات اکوسیستم اهمیت 

 عنتوان بته پایدار ) ۀاصل استفاد ۀانتخاب شوند. این بیانیه دربردارند شدهحفاتتمناطق  عنوانبه
اهداا کنوانسیون تنوع زیستی( است که در معیارهای مناطق با اهمیت اکولوژیک و بیولوژیتک  

دارد  نیامده است. قصد کنفرانس اعضا این بتود کته منتاطقی     دیتأکعلمی  یهامؤلفهکه تنها بر 
 عنتوان بته در اسناد دیگر نیز   مناطق با اهمیت اکولوژیک و بیولوژیک شناخته شدند وانعنبهکه 
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توس  نظام قابل اعمتال بتر هتر      دهدیممناطق حساس شناخته شوند و اتفاقاتی که در آن رخ 
دریتانوردی  متاهیگیری از    یالمللت نیبکشتیرانی از طریق سازمان  نظیر  شود مندقاعدهفعالیت  

بستر و زیتر   یالمللنیباز اعماق دریا توس  مقام  یبرداربهرهن خواربار و کشاورزی  طریق سازما
بستر. در واقع تعیتین منتاطق بتا اهمیتت اکولوژیتک و بیولوژیتک قتدم اول در تعیتین منتاطق          

ختاص استت    یهایژگیوبلکه یک اقدام علمی در مدیریت مناطق با   شدۀ دریایی نیستحفاتت
 .شدۀ دریایی باشدتعیین مناطق حفاتت تواندیمیریتی آن مد یهاراهکه یکی از 

 

 صالحیت ملیحوزۀ دریایی در مناطق خارج از  ۀشدحفاظتمناطق 
 از ختارج  مناطق به بلکه نیست  هادولت صالحیت تحت مناطق به محدود هاتیفعال حاضر عصر در

  فنتاوری  یهتا شرفتیپ و یالمللنیب کشتیرانی سرعت چراکه است  یافته تسری نیز ملی صالحیت
کرد. مناطق ختارج از   فراهم را ملی صالحیت از خارج مناطق در دریایی منابع به دسترسی فرصت

کته شتامل دریتای آزاد      ردیت گیبرمت را در  هتا انوسیاقدرصد سطح  64 با یتقرحوزۀ صالحیت ملی 
یکی  اقتصتادی و  بستر و زیر بستر دریاست. منابع دریایی موجتود در ایتن منتاطق اهمیتت اکولتوژ     

ی انستانی نظیتر تحقیقتات علمتی  استتخراج منتابع        هتا تیت فعالاجتماعی دارند که زمینه را برای 
را  هتا تیت فعالرویۀ این ی افزای  بیالمللنیب. امروزه جامعۀ کنندیمکشتیرانی و تولید انرژی فراهم 

جود مقتررات قتانونی   . با وداندیمخطری برای سالمت محی  زیست و تهدیدی برای تنوع زیستی 
ی هتا تیت فعالنظیر کنوانسیون حقوق دریاها و کنوانسیون تنوع زیستی  پیشترفت فنتاوری امکتان    

 از یالمللت نیبت  جامعۀ ی مقرراتی و اجرایی موجود خألهانوتهوری را فراهم کرد که برای پاسخ به 
 ضتروری  موجتود  مقتررات  کته  کترده  اعتالم  ملتل  ستازمان  عمومی مجمع69/292 قطعنامۀ طریق
 .استت  حوزه این در جمعی اقدام به نیاز و نیستند کافی قانونی یهابخ  مدیریت برای اما هستند 

نامتۀ اجرائتی حقتوق    مجمع عمومی با ایجاد کمیتۀ مقدماتی زمینۀ تهیۀ ستومین موافقتت   رونیازا
از حتوزۀ  ی پایدار از تنتوع زیستتی دریتایی در منتاطق ختارج      برداربهرهدریاها با عنوان حفاتت و 

جغرافیتایی منتاطق ختارج از     ۀدر ابتدا الزم استت گستتر  صالحیت ملی را در دستور کار قرار داد. 
خارج از صالحیت ملی در کنوانسیون حقوق دریاها در مفتاد   ۀحوزۀ صالحیت ملی تبیین شود. واژ

مشتتر    جایی که بستر اقیانوس و منابع معدنی آن میترا    دریایی استفاده شد یالمللنیب ۀمنطق
بنابراین خارج از حوزۀ صالحیت ملی مناطقی از دریا هستتند   (.UNCLOS, 1982) بشریت هستند
؛ جتایی کته دو چتارچوب    رنتد یگینمت صالحیت و حاکمیتت دولتت ستاحلی قترار      ۀکه در محدود

 (III ۀو ضتمیم  XI( و نظام حاکم بر منطقه )بخ  VIIصالحیتی متمایز به نام دریای آزاد )بخ  
ختارج از حتوزۀ صتالحیت     هاانوسیاق. تخمین اینکه چه میزان از شوندیمنسیون اعمال تحت کنوا
 ۀانحصتاری اقتصتادی و فتالت قتار     ۀزیرا مرزهای دقیتق منطقت    نخواهد بود ریپذامکانملی است  
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بتر ایتن  حتوزۀ جغرافیتایی ختارج از      در سراسر جهان تعیین نشده است. عالوه هادولتبسیاری از 
ستاحلی  حتدود دریتای سترزمینی       یهتا دولتت ملی زمانی مستقر خواهد شد که حوزۀ صالحیت 

نیز اختالفتی در ایتن    هادولتخود را مشخص کنند و سایر  ۀانحصاری اقتصادی و فالت قار ۀمنطق
کمیسیون تحدید فالت قاره به ۀنامکه بر مبنای توصیه ییهادولتوجود  ژهیوبهباره نداشته باشند. 
. در شتوند یمت مایل هستند  موجب عدم تعیین مختصات این حوزه  200بی  از  ۀدنبال فالت قار
بته   76 ۀفالت قاره مطابق متاد  ۀدولت درخواست خود را مبنی بر توسع 67 مقاله زمان نگارش این 

تکلی  خاصی مبنی بر حفظ و متدیریت منتابع فتالت قتاره تحتت       نکهیابا  1کمیسیون ارائه دادند.
ستاحلی تعهتد کلتی در حمایتت محتی        یهتا دولتت اما   اره وجود نداردکمیسیون تحدید فالت ق

 ,UNCLOS)  محیطتی دارنتد   یهتا یمشت خت  دریایی و تضمین استخراج منابع طبیعتی مطتابق   

در منتاطق ختارج    شدهحفاتتتمایل بسیاری در برقراری نظام چندهدفی از مناطق  را یاخ(. 1982
انستانی بتا    یهتا تیت فعالوستیعی از   دامنۀکردن  مندهقاعددنبال از صالحیت ملی وجود دارد که به
وجتود   مهتم جهانی برای برقراری ایتن   سازوکار. هرچند هیچ استهدا نهایی حفظ تنوع زیستی 

صالحیت برقراری ابزارهای مدیریت مبتنی بر منطقه را دارند.  یالمللنیباما چندین سازمان   ندارد
 برای مثال:
منتاطق دریتایی حستاس را کته بته دالیتل        تواندیمین سازمان ا: دریایی یالمللنیبسازمان 

 یالمللت نیبت دریایی  یهاتیفعالاجتماعی و اکولوژیکی اهمیت دارند و در برابر   علمی  اقتصادی
حتوزۀ  در مناطق ختارج از   یامنطقهتا به امروز چنین  (IMO, 2005) تعیین کند  پذیرندآسیب

 صالحیت ملی تعیین نشده است.
 خاص تعیین کند  یطیمحستیزمناطقی با منافع  تواندیمبستر دریا: مقام  یالمللنیبمقام 

(ISBA/19/C/17, 2013)  نه منطقه را در شمال مرکتزی آرام تعیتین کترده استت     تاکنونمقام 
(ISA, 2012). 

برای حمایت یا بازیابی ذختایری   تواندیماین سازمان  :یامنطقهسازمان مدیریت ماهیگیری 
   ماهیگیری را خاتمته دهتد  ریپذبیآسدریایی  یهاستمیاکوسحفاتت از  یا کندیمریت که مدی

(UN Doc.A/RES/61/105, 2006)اکنون سی بار این اتفاق در اطلس شمال شترقی  شتمال   ؛ ت
 .(Wright et al., 2014: 43)ت غربی و جنوب شرقی رخ داده اس

___________________________________________________________________ 
1. Russia, Brazil, Australia, Ireland, New Zealand, Spain, UnitedKingdom of Great Britain and Northern 

Ireland, Norway, France,Mexico, Barbados, Indonesia, Japan, Republic of Mauritius,Republic of 
Seychelles, Suriname, Kenya, Myanmar, Yemen,Uruguay, Philippines, Cook Islands, Fiji, Argentina, 
Ghana, Iceland,Denmark,Pakistan, South Africa, Federated States of Micronesia,Papua New Guinea, 
Solomon Islands, Malaysia, Vietnam, Nigeria,Palau, Côte d’Ivoire, Sri Lanka, Portugal, Tonga, 
India, Trinidad &Tobago, Namibia, Cuba, Mozambique, Maldives, Bangladesh,Madagascar, 
Guyana, Tanzania, Gabon, Tuvalu, China, Kiribati,Republic of Korea, Nicaragua, Angola, Canada, 
Bahamas, Somalia,Cabo Verde, Republic of The Gambia, Republic of Guinea, Guinea-Bissau, 
Mauritania, Senegal, Sierra Leone. 
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زیستی برای تعیین مناطق با اهمیتت  علمی در فضای کنوانسیون تنوع  یروندهابه موازات  
کنوانسیون تنوع زیستی معیارهای علمی  2008. در سال ردیگیمصورت ک اکولوژیک و بیولوژی

که پیشتر به آن اشاره شد. نیاز به استتقرار   (CBD COP 9) ردیگیمبرای تحقق اهداا در نظر 
ز صالحیت ملی  در گروه چارچوب سازمانی برای مناطق مورد حفاتت دریایی در مناطق خارج ا

کاری غیررسمی ویژه که موضوعات مربوط به حفاتت و استفادۀ پایدار از تنوع زیستی دریایی را 
 .(Druel et al., 2013: 32 )مفصل مطرح شد  طوربهکند  بررسی می

شدۀ دریایی به گسترۀ وسیعی از مفتاهیم محتی  زیستتی نظیتر توستعۀ پایتدار        مناطق حفاتت
یاطی  رویکرد اکوسیستتمی و همکتاری فرامترزی  پیونتد ختورده استت. هتدا منتاطق         رویکرد احت
و تنوع زیستتی  مجموعتۀ اکوسیستتم از جملته ستاختارهای       هاگونهشدۀ دریایی  حفاتت از حفاتت

غیرزنده است. این مناطق اغلب دارای اهمیت بالقوه غیرتجاری هستند  زیرا از منابع اکوسیستم بترای  
شتدۀ  ی است که حامیتان منتاطق حفاتتت   انکته. این امر کنندیمو اجتماعی حفاتت رفاه اکولوژیک 

و ارزش  هاستت گونته ی برداربهرهی اقتصادی منوط به هاارزشمحاسبۀ  چراکهدریایی با آن مواجهند  
ی دریتایی و  هتا ستتگاه یزشتدۀ دریتایی    درستی تعیین نشده است. مناطق حفاتتفواید غیرتجاری به
موجود در آن را حفظ کرده و از این طریق به حفظ اکوسیستم و سالمت کلتی اقیتانوس   تنوع زیستی 

موجتب پیشترفت صتنایع غیراستتخراجی      توانتد یم هاستگاهیزبر این حفاتت از . عالوهکندیمکمک 
شدۀ دریتایی تمرکتز   ی واحدی وجود ندارد که بر مناطق حفاتتالمللنیبنظیر گردشگری شود. سند 

ی المللت نیبی هانامهموافقت. آوردیمدی وجود دارد که زمینۀ تثبیت این مناطق را فراهم کند  اما اسنا
ی آنان را مورد توجته قترار دادنتد. بترای مثتال کنوانستیون       هاستگاهیزو  هاگونهاولیه  ضرورت حفظ 
 :  داردیمخود بیان  3های قطب جنوب در مادۀ حفاتت از فو 

: مناطق باز و بسته  تعیتین  کنندیممنابع فو   اقداماتی ی عضو با هدا حفاتت از هادولت
 ها صورت نگیرد. ذخایر  تعیین مناطق خاص جایی که هیچ اختاللی در فو 

ی وال هتا پناهگتاه آمده کته   1946در  هاوالی مقررات المللنیبمشابه در کنوانسیون  طوربه
ز دریتای آزاد فتراهم شتود. چنتین     ی در اقدام جمعی در حفاتت امؤثرباید ایجاد شود تا زمینۀ 

بتا   1979ی مهتاجر  هتا گونته ی هند و جنوب ایجاد شد. کنوانستیون  هاانوسیاقیی در هاپناهگاه
ی آنتان منعقتد   هاستگاهیزی مهاجر و حفاتت از هاگونههدا جلوگیری از در خطر قرار گرفتن 

یی کته دارای  هاگونهی هاستگاهیزبرای حفاتت و بازسازی  خواهدیم هادولتاز  (a) 3شد. مادۀ 
 اهمیت و در خطر انقراض هستند  تالش کنند.

 

  یامنطقهابتکارات . 1
مشکالت در برقراری این منتاطق در حتوزۀ ختارج از صتالحیت ملتی  رویته در ستطح         وجودبا 
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امکان اجترای رویکترد اکوسیستتمی را     یامنطقهروست. رویکرد بهرو ییهاشرفتیپبا  یامنطقه
و  کنتد یمت توافتق سیاستی را میتان تعتداد محتدود اعضتا فتراهم         ۀو اغلب زمینت  کندیمفراهم 

  (Rochette, 2011: 7) شتود یمت مشترکات تاریخی و فرهنگی در منطقه بته اشتترا  گذاشتته    
 در محتی  زیستت دریتایی    یامنطقته کنوانسیون حقوق دریاها بر لزوم همکاری  دیتأکبنابراین 

(LOSC, 1982)  مبنتی بتر    2015در ژوئتن   مجمع عمومی 292/69 ۀقطعنام دیتأکو همچنین
 سال در .رسدیمنظر موجود را تضعی  کند  منطقی به یامنطقهسند جدید نباید ترتیبات  آنکه
  اعضای کنوانسیون بارسلونا برای حفاتت از محتی  زیستت دریتایی و منتاطق ستاحلی      1995
و تنوع زیستتی در مدیترانته را منعقتد    پروتکل مربوط به مناطق مورد حمایت خاص   1مدیترانه
که هدا آن حفاتت و مدیریت مناطق با ارزش فرهنگی و طبیعتی بته طریتق پایتدار و      2کردند
را دعوت کرد تا  هادولتاز طریق ایجاد مناطق مورد حمایت خاص است. پروتکل  یطیمحستیز

تالیتا تتوافقی بترای    فرانسته  مونتاکو و ای   1999 ستال  مناطق مورد حفاتت را تعیین کننتد. در 
 .ساکن در این منطقه حمایت کننتد  ۀپستانداران دریایی مدیترانه منعقد کردند که از هشت گون

سرزمینی این سه دولت و مناطق ختارج از صتالحیت ملتی مترتب       یهاآببه  نامهموافقتاین 
 .شدبه رسمیت شناخته  SPA/BD  توس  اعضای پروتکل نامهموافقتاین  2001 سال در است.

(UNEP/MAP, 2001) معنا که تمامی اعضای پروتکتل ملتزم بته پیتروی از مقتررات ایتن       بدان
اولین  نامهموافقتاین و  شدتصویب  2004 سال مدیریت مشتر  در ۀهستند. برنام نامهموافقت

و ایتن مهتم در چتارچوب     کندیمدر دریای آزاد تعیین را مورد حفاتت  ۀسندی است که منطق
زیادی برای تضمین احترام و مطابقتت بتا منتاطق متورد حفاتتت       یهاتالش .دادرخ  یامنطقه

. در راستای ضرورت همکاری و همتاهنگی  (Christiansen,2010:13) دریایی صورت گرفته است
بر ماهیگیری وضع کرد. را  ییهاتیمحدودسازمانی  کمیسیون عمومی ماهیگیری مدیترانه میان

نظتامی در منطقته    یهتا تیت فعالناوگان ایتالیایی از انجام  خود  انجام وتای  منظوربههمچنین 
مواد خاص در دریا را متوق  کرد و تعدادی از  ۀوزارت محی  زیست ایتالیا نیز تخلی ممنوع شد.
با  3طراحی کنند که از آلودگی جلوگیری کند. ییهاستمیسکشتیرانی توافق کردند  یهاکارخانه

نگرانی وجود دارد. در طتول ده ستال پتس از     4lagos Sanctuary Peمدی اکار ۀوجود این  دربار
در تحقق اهداا اصلی خود و بهبود وضعیت حفاتتی جمعیتت پستتانداران    5پالگوس ایجاد آن 

___________________________________________________________________ 
1. Convention on the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution, 1976; amended in 1995 and 

renamed Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the 
Mediterranean. 

2. Protocol Concerning Specially Protected Areas and Biological Diversity in the Mediterranean (adopted 
10 June 1995, entered into force 12 December 1999). 

3. REPCET website, http://www.repcet.com/docs/SE_2014_01_03_Pres-REPCET_en.pdf (last accessed 
26 May 2019( 

4. The Pelagos Sanctuary for Mediterranean Marine Mammals is a special marine protected area 
extending about 90.000 km2 in the north-western Mediterranean Sea 

5. Pelagos 
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دریایی که با فشارهای انسانی مورد تهدید قرار گرفتنتد  موفتق نبتود. در واقتع متدیریت آن در      
 ۀو دلیتل عمتد   (Rochette et al., 2014: 12)جه شتد  متمادی با مشکالت بسیاری موا یهاسال

 دائمی حل شد. ۀبا استقرار دبیرخان 2013 سال آن فقدان رکن مدیریتی بود که در

 

 یالمللنیبمقررات . 2
برای اقدامات متدیریتی در منتاطق    یالمللنیب یهاسازمانو  هانامهموافقتتعدادی از  کهیدرحال

صتریح بته منتاطق متورد      طوربهاما هیچ سازمانی   دارند تیمأمورصالحیت ملی  حوزۀ خارج از 
مختل  در تحقق ایتن   یهاسازمانیا روش جهانی برای متحد کردن  پردازدینمحفاتت دریایی 

تهدیدهای موجود برای تنوع زیستتی در منتاطق    ۀامر وجود ندارد. با وجود آگاهی فزاینده دربار
یتک   خصتوص توجته ختود را بته امکتان متذاکره در       یللت المنیب ۀخارج از صالحیت ملی  جامع

پایدار از تنوع زیستی در منتاطق ختارج از صتالحیت     ۀحفظ و استفاد بارۀاجرایی در ۀنامموافقت
 ملی معطوا کرد.  

 

تناوع زیساتی در منااطق خاارج از      ۀقانونی جدید درباار  آورالزامسند 
 صالحیت ملی

در مناطق خارج از صالحیت ملی  ریشته در گتروه   تنوع زیستی دریایی  خصوص مذاکرات اخیر در
کنفترانس   2012 ستال  دارد. در 2004کاری ایجادشده توس  مجمتع عمتومی ستازمان ملتل در     

پایدار از تنتوع زیستتی    ۀ( به موضوع حفظ و استفاد20توسعۀ پایدار )ریو+ خصوصسازمان ملل در 
 یالمللت نیبت قدام بته ایجتاد ستند    دریایی در مناطق خارج از صالحیت ملی پرداخت و بر ضرورت ا

  (The Future We Want, 2012 )کرد. دیتأکدریاها  المللنیبکنوانسیون حقوق  مطابق
 

 دریاها  المللنیباجرایی جدید کنوانسیون حقوق  ةنامدریایی در موافقتۀ شدحفاظتمناطق . 1
 بتی شتک در زمینتۀ   امتا    تاز ابهام اس یاهالهاجرایی در  ۀناممحتوای دقیق موافقت کهیدرحال

 General)دارد ابزارهای مدیریت مبتنی بر منطقه و منتاطق متورد حفاتتت دریتایی  مقرراتتی     

Assembly, 2015) .در حوزۀ منتاطق متورد حفاتتت     نامهموافقتدر  اینکه محتوای  منظوربه
کنتیم.   اشتاره   دریایی چیست  بهتر است به اقداماتی که برای تعیین چنین مناطقی الزم استت 

  پیشتنهاد یتک   شتده نیتی تعمناسب مطابق معیارهای علمی  ۀاین اقدامات شامل توصی  منطق
اتخاذ برنامه و ابزارهای متدیریتی   مورد حفاتت دریایی  تعیین رسمی توس  مقام صالح  ۀمنطق

با هدا تحقق اهداا مناطق مورد حفاتت دریایی. تعتدادی از معیارهتای علمتی بترای تعیتین      
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یمت جدید  ۀنامکه پیشتر به آن اشاره شد. موافقت شودمیحفاتت دریایی استفاده  مناطق مورد
از هریک از این معیارها استفاده کند یا معیار جدیدی برگرفته از تمامی اینها عرضته کنتد.    تواند

علمتی فراتتر رونتد و مباحتث اقتصتادی        صترفا  این امکان نیز وجود دارد که معیارهتا از عامتل   
 . رندیبرگهنگی و آموزشی را نیز در اجتماعی  فر

بسیاری وجتود   ۀبالقو یهاتیترفدریایی   یالمللنیبحکمرانی  ۀبا توجه به ماهیت چندپارچ
متورد   ۀبرای اتخاذ اقتدامات متدیریتی در راستتای تحقتق اهتداا یتک منطقت        تواندیمدارد که 

جای ضروری نباشد و بهدر واقع اتخاذ طرح مدیریتی ممکن است  شود.حفاتت دریایی استفاده 
  پذیرش اقتدامات متدیریتی    یابرنامهدر هر  .بر پذیرش اقدامات مدیریتی خاص است دیتأکآن 

پتذیرش آن   یستازوکارها مدی مناطق مورد حفاتت دریایی استت و  ابخ  ضروری تضمین کار
 یهتا ستازمان و  هتا دولتت همکتاری میتان    ۀ. چنتین ستازوکارهایی دربردارنتد   دینمایمضروری 

 تواننتد یمیا ارکان مشورتی  یامنطقهکاری  یهاگروهمنظور هستند. بدین یامنطقه  یالمللنیب
منظتور متدیریت منتاطق متورد حفاتتت      و دانشمندان را بته  دارتیصالح یهاسازمان  هادولت

جدیتتد  ارتبتتاط آن بتتا  ۀنامتتدریتتایی دور هتتم جمتتع کننتتد. موضتتوع مهتتم در ایجتتاد موافقتتت 
این ارتباط در گروه کاری مجمع عمومی  ۀدربار هادولتموجود است.  یامنطقه یهانامهموافقت

 یامنطقته بر نیاز بته قتدرت نفتوذ ستازوکارهای      هادولتصحبت کردند و بسیاری از نمایندگان 
جدیتد هنتوز مشتخص     ۀنامت موافقت ۀکردند. هرچند نق  این سازوکارها در آیند دیتأکموجود  

گفت مهم این است که سندهای قانونی و رویکردهتای حکمرانتی در    نتوایمدر این باره ست. نی
جهانی   ۀنامموافقت کهیدرحالعبارت دیگر  و جهانی یکدیگر را تکمیل کنند. به یامنطقهسطح 

 تواننتد یم یامنطقه یهاسازمان  کندیمرا تقویت  یامنطقه یهاتیفعالنمایندگی قانونی برای 
نی را تسهیل کنند. این احتمال وجود دارد که مناطق مورد حفاتت اجرای چارچوب قانونی جها

جدید به رسمیت شتناخته شتوند و یتا     ۀنامرسمی در موافقت صورتبهموجود  یامنطقهدریایی 
 ۀکته منطقت  این مناطق ارائه شود. هنگامی یالمللنیبپیشنهادی برای شناسایی  عنوانبهحداقل 

 یامنطقته  یهاچارچوبنظر از روند آن  صرا  ردیگیمار مورد حفاتت دریایی مورد پذیرش قر
 و اقدامات مدیریتی دارند. هابرنامهنق  مهمی در اجرای 

 

 ی معاصر  هاچالش
شدۀ دریایی ابتزار مهمتی در حفاتتت و متدیریت     که مناطق حفاتت دهدیمی قبل نشان هابخ 
یعلت ی به این مسئله داشته  اما اژهیو ی توجهالمللنیبی اخیر جامعۀ هادهه درهستند.  هاانوسیاق
. فقتدان ستند   میپردازیماین توجه هنوز اهداا اصلی محقق نشده است. در ذیل به دالیل آن  رغم
ۀ دریایی  یکی از مشکالت بر ستر راه استت.   شدمحافظتی واحد و جامع در حوزۀ مناطق المللنیب
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یدرحتال   انتد افتهکه هریک جداگانه توسعه ی ی متفاوتی مواجهیمالمللنیبدر این حوزه با معاهدات 
نق  مهمی ایفا کند و مطابقت بین استناد مختلت  را بتا ایجتاد یتک       تواندیم المللنیبحقوق  که

 حقتوق  نهادهتای  بتین  یاگستترده  همکتاری  شتاهد  اخیتر  یهتا ستال  در سند جهانی فراهم آورد.
این مستئولیت را   تواندیمزیستی هستیم. یک رکن مثل کنوانسیون تنوع  زیست محی  المللنیب

ی از آن پیتروی  امعاهتده ی هتا نظامبه عهده گیرد و بهترین رویه را تعیین کند که پس از آن سایر 
فراتتر از   آنکته کنند. یکی دیگر از مشکالت این مهم  مناطق خارج از حوزۀ صالحیت ملی است. با 

شدۀ دریتایی نتدارد    ناطق حفاتتمایل منطقۀ انحصاری اقتصادی  هیچ دولتی حق تعیین م 200
دریاها در خصوص حفاتتت از محتی  زیستت دریتایی و متدیریت       المللنیباما کنوانسیون حقوق 

کنوانستیون  حفاتتت از    194منابع زندۀ دریای آزاد  تعهدات کلی دارد. اثر این مقررات مثل مادۀ 
تهدیتد و ستایر اشتکال     شتده و در معترض  ی تخریتب هتا ستگاهیزی نایاب و شکننده  هاستمیاکوس

 هتا دولتو با سایر  رندیگ کاربهباید اقدامات حفاتتی را در دریای آزاد  هادولتزندگی دریایی است. 
. ایتن امتر   شتود یمت در این زمینه همکاری کنند کته در نهایتت موجتب افتزای  حفاتتت منتابع       

ریایی را در دریای شدۀ داولین منطقۀ حفاتت CCAMLRیی را در پی داشت  از جمله هاشرفتیپ
قطتب   Rossشتدۀ دریتایی جهتان در دریتای     منطقۀ حفاتت نیتربزرگآزاد ایجاد کرد که اکنون 

در مناطق ختارج از حتوزۀ صتالحیت     شدهحفاتتنیز ش  منطقۀ دریایی  OSPARجنوب است. 
شدۀ دریایی در دریای آزاد استت کته   ملی ایجاد کرده است که اولین شبکۀ جهانی منطقه حفاتت

 .  ردیگیمکیلومتر از شمال شرقی آتالنتیک را در بر  286.200
ی و نظام حفاتتی مرتب  اشاره کرد. این امر به ایتن  اشبکهرویکرد  خألبه  توانیماز دیگر مسائل 

مهتاجر و در حرکتت هستتند و حفاتتت از تنتوع زیستتی در برابتر         هاگونهدلیل است که بسیاری از 
کته یتک منطقتۀ     کندیمهوایی الزم است. این موضوع زمانی خودنمایی  تأثیراتی نظیر تغییرات آب و

که هتر یتک نظتام اداری  قتانون      ردیگیبرمشدۀ دریایی محدودۀ صالحیتی چند دولت را در حفاتت
یی از ایتن امتر در   هتا نمونته ی را دارند. المللنیبی هاپروتکلملی  منافع اقتصادی  عضویت مختل  در 

برای پستانداران دریایی مدیترانته بتین سته     Pelagos Sanctuaryارد. برای مثال وجود د هادولترویه 
شتدۀ دریتایی در دریتای    منعقد شد که اولین منطقۀ حفاتتت  1999دولت موناکو  فرانسه و ایتالیا در 

  اولین منطقتۀ فرامترزی در آفریقتا در    Lubombo Transfrontierآزاد مدیترانه است. منطقۀ حفاتتی 
ی دریتایی  هاپشتال   موزامبیک  آفریقای جنوبی و سوازیلند ایجاد شد و بر حفاتت از توس 2007
 منعقتد بین استرالیا  پاپوآ و نئو گینه  1985که در سال   Torres Straitدارد. معاهدۀ چندجانبۀ  دیتأک

فرامترزی استت. معاهتده مقتررات خاصتی در پیشتبرد        شتده حفاتتشد  ابداعی در مدیریت مناطق 
 پتاالئو  جزایتر مارشتال و ایتاالت     را یت اخی چندجانبته دارد.  هایهمکار  زیست دریایی و ارتقای محی
 ی را در سطح جهان ایجاد کردند.امنطقهمیکرونزی  اولین پناهگاه کوسه  فدرال

تنهتایی  ی بودن تحقیقات است. حقتوق بته  ارشتهنیبی مهم در این عرصه  هاچال یکی از 
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ی بترای ورود  المللت نیبت ی هاتالشد این امر را در نظر گیرد. به همین دلیل تمامی ابعا تواندینم
تکنولوژی و علم به حقوق در نظر گرفته شده استت  مثتل کمیتتۀ مشتورتی کنوانستیون تنتوع       
زیستی به نام رکن فرعی مشورت علمی  فنی و تکنولوژیک که پاسخی به این مسئله است. برای 

و استقرار سکوهای نفتی  تحقیقات مهندسی الزم استت یتا    مثال هنگام ساخت جزایر مصنوعی
ی الزم استت.  شناسانسانی مردمان بومی و دان  سنتی  علوم اجتماعی و هاهیرودر مورد حفظ 

ی است  شناسجرمبا آن مواجهند  ناشی از اقتصاد  سیاست و  هاانوسیاقبسیاری از مشکالتی که 
برای مناطق باید به این علوم توجه شتود. مستئله بعتدی     ی قانونی هاچارچوبدر ایجاد  رونیازا

محتی  زیستت در بحتث نظتارت و اجراستت کته در دریاهتا         المللنیبمشکل همیشگی حقوق 
. ترتیبتات  شتود یمت دلیل وسعت منطقه  دوری از دولت ساحلی و محدودیت منابع دوچنتدان  به

کمک کند. مانع دیگر مربوط بته  به حل این موضوع  تواندیم هادولتچندجانبه و همکاری بین 
پیوسته میان این مناطق برای حفاتت از تنوع زیستتی و مقتررات در زمینتۀ    همفقدان ارتباط به

آلودگی دریایی است. مقررات آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی بسیار مهتم استت  زیترا    
یمت انتد  آلتوده   وع زیستییی برای تنهامکانی ساحلی را که اغلب هاآب عمدتا این نوع آلودگی 

حفاتتت از تنتوع زیستتی دریتایی      منظتور بته شدۀ دریتایی  . بنابراین ایجاد مناطق حفاتتکنند
منتاطق   رونیت ازادر قبتال آلتودگی دریتایی واکتن  مناستب دهتد.        توانتد ینمت ختود  ختودی به

نتامطلوب  شدۀ دریایی باید با مقررات آلودگی دریایی به شیوه منسجم ادغام شود. اثرات حفاتت
بر تنوع زیستی دریتایی متانعی دیگتر استت. محتی  زیستت دریتایی در برابتر          وهواآبتغییرات 

از تأثیرات  تواندینمخود خودیشدۀ دریایی بهوهوایی حساس است. مناطق حفاتتتغییرات آب
 شتک یبت نامطلوب چنین تغییراتی در تخریتب تنتوع زیستتی پیشتگیری کنتد. آخترین متانع         

یمت تهدیدهای تنوع زیستی به شمار  نیتربزرگربوط به ماهیگیری هستند که از ی مهاتیفعال
  مقررات ماهیگیری ختارج از دامنتۀ شتمول معاهتدات راجتع بته       1از چند استثنا نظرصرا. رود

حفاتت از تنوع زیستی دریایی است و معاهدات ماهیگیری بتر روی حفاتتت از تنتوع زیستتی     
شتدۀ دریتایی و مقتررات متاهیگیری     نگی میان مناطق حفاتت. در نتیجه هماهکنندینمتمرکز 
 .  دینمایماز تنوع زیستی دریایی مهم جلوه  مؤثری در حفاتت اندهیفزا طوربه
 

 گیرینتیجه
. دارد محتی  زیستت   بتر  مخترب فراوانتی   اثتر  انستانی  یهتا تیفعال که شده یادوره وارد جهان
 .نیستتند  مستتثنا  امتر  این از دارند  بر در را نزمی چشمگیری از سطح درصد که نیز هاانوسیاق

___________________________________________________________________ 
1. Article 5(2)(d) of the 1990 Protocol Concerning Specially Protected Areas and Wildlife to the 

Convention for the Protection and Development of the Marine Environment of the Wider Caribbean 
Region: Article 10(d) of the 1985 Protocol Concerning Protected Areas and Wild Fauna and Flora in 
the Eastern African Region. 
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 تعبیتر  زندگی تنوع به موسعطور به که زیستی که بدانیم تنوع ابدییماین مسئله زمانی اهمیت 
 بتوم ستت یز از بیشتتر  چته  هر. است برخوردار خاصی یگانگی و فراوانی از هاانوسیاق در شودیم

 خدمات اصلی کنندگاننیتأم هاانوسیچراکه اق  شودیتر مروشن آن اهمیت  میابییدرم دریایی
 از مراقبت برای موجود در آن زیستی تنوع حفظ است و وابسته آنبشر به  که هستند بومستیز
در مناطق  دریایی زیستی تنوع. است ضروری آینده یهانسل جمله از همگان برای خدمات این

 در مهمی نق   ردیگیم بر در را هاسانویاق سطح از درصد 64 خارج از حوزۀ صالحیت ملی که
 تنوع از مهمی بخ  میزبان است  منطقه و آزاد دریای شامل که بخ  این دارد. زمین عملکرد
 آن در حتال  در موجتود  زیستی تنوع و دریایی زیست محی  تهدیدات کهیدرحال است  زیستی
 یالمللنیب جامعۀ توجه  انیانس یهاتیفعال دلیلبه زیستی تنوع تخریب افزای  با .است افزای 
 نظیتر  ییهتا تیت فعال مخترب  اثتر . شتد  جلتب  متورد  ایتن  در اقدام و زیستی تنوع از حفاتت به

دریایی  افزای  تجارت دریتایی و   محی  آلودگی   نشده گزارش  غیرقانونی  گسترده ماهیگیری
 تخلیتۀ  ری. تتأث استت  همنجر شد هاانوسیاق سالمت زمینۀ در فزاینده نگرانی به... و انتقال مسافر

 بته  کشتتی  ضتربه  و صوتی آلودگی سمی  مواد سایر و نفت نظیر کشتی سوخت اتفاقی و عمدی
 از نیز آن در موجود زیستی تنوع و دریایی محی  بر دریایی ترافیک همراهبه دریایی پستانداران
 و یقتو  یهتا کابتل  فنتاوری   از یاگستترده  طیت   بتا  متاهیگیری  صنعت امروزه. است مشکالت
 قترار  اقیتانوس  از یاگستترده  منتاطق  در متاهیگیری  یهتا شبکه و تورها و است همراه قدرتمند
یم وارد ریپذبیآس دریایی بومستیز به فراوانی یهاخسارت ماهیگیری سنگین ابزارهای. دارند
 نظیر ملی صالحیت از خارج مناطق از نوتهور و جدید یها  استفادهموجود خطرهای ورای. کند
 و عمیتق  منتاطق  حفتاری   دریتایی  ژنتیتک  منتابع  از زیستی اکتشافات دریایی  علمی قیقاتتح
 پایتدار صتورت  بته  کته یدرصتورت  ییوهتوا آب تغییترات  اثرات کاه  برای مهندسی یهاتیفعال

 حقتوق  کنوانستیون . رستاند یمت  جتدی  آسیب خطر معرض در یهابومستیز به  نشود مدیریت
 اقتدامات  اتختاذ  به تعهد جمله از دریایی زیست محی  از حفاتت به مربوط کلی تعهدات دریاها
 سایر وها   گونههاستگاهیز همچنین خطر معرض در و کمیاب یهاگونه از حمایت برای ضروری
 تنتوع  کنوانستیون  در تعهتد  ایتن . ردیت گیبرم در خطرند  معرض در را که دریایی زندگی اشکال
 پایتدار  استفادۀ و حفظمنظور به همکاری به تعهد یون کنوانس مطابق  شودیم تکرار نیز زیستی
 از یتا  مستقیمطور به عضو یهادولت همکاری ملی  صالحیت از خارج مناطق در زیستی تنوع از

آنکته   بتر  مبنتی  خاصتی  روش این هتیچ  وجود با. است ضروری  صالح یالمللنیب سازمان طریق
  دریاهتا  حقوق کنوانسیون مهم یخألها یکی از. است نشده مطرح  شود محقق مهم این چگونه
 و نایتاب  یهتا بتوم ستت یز وجتود  است که بتا  دریایی حفاتت مناطق برای خاص مقررات فقدان
جهانی بترای پتر    سازوکارنیستند. بنابراین ایجاد یک  برخوردار یالمللنیب حمایت از  ریپذبیآس

 از حفاتتت  هتدا  استت.  حقوقی در زمینۀ حفاتت از تنوع زیستی دریایی ضتروری  خألکردن 
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 آینتده  و حتال  یهتا نسل برای پایداری تحقق شده دریایی با ایجاد مناطق حفاتت زیستی تنوع
ی نتادر و ناپایتدار   هتا بتوم ستت یزباید منفردا  یا مشتر  جهت حفاتت از  هادولت رونی. ازااست

متناسب را اتخاذ ی آنها تمامی اقدامات هاستگاهیزگیاهان و جانوران در معرض خطر و همچنین 
شده بترای جلتوگیری و کنتترل هتر فعتالیتی کته آثتار        منظور ایجاد مناطق حفاتتکنند. بدین
 این تحقق در اول و فرایندهای زیستی دارند ضروری است. قدم هابومستیز  هاگونهنامطلوب بر 

 بته جنبتۀ   کته بل باشد  پیشگیرانه ماهیت دارای تنهانهکه  است حمایتی کارآمد نظام ایجاد مهم
شدۀ دریایی در منتاطق ختارج از صتالحیت    بنابراین ایجاد مناطق حفاتت .بپردازد نیز حفاتتی
ی مختلت  انستانی هستتند یکتی از     هتا تیت فعالدلیل پیشرفت علم و فنتاوری عرصتۀ   ملی که به

زیستی موجتود در ایتن منطقته     نوعابزارهای اساسی در دستیابی به حفاتت و استفادۀ پایدار از 
ی در قالتب ستازمان ملتل بترای تتدوین ستومین       المللت نیبت ت. شایان ذکر استت کته تتالش    اس

ی الزم ستازوکارها با گنجاندن مسائلی نظیر  تواندیمدریاها  المللنیبنامۀ اجرایی حقوق موافقت
ی علمتی در ارزیتابی منتاطق دارای اهمیتت     هتا روششتدۀ دریتایی    در تعیین مناطق حفاتتت 
ی موجود که در این زمینه موفق عمل کردند و ایجاد امنطقهی هاسازماناکولوژیک  همکاری با 

 شده  بسیار مفید باشد.نظام نمایندگی برای نظارت و مدیریت روند تعیین مناطق حفاتت
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