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  دهیچک

 درآمدزا یاقتصاد تیفعال کی و بوده بشر ییغذا مواد نیتأم یهاراه نیترمهم زمره در باز رید از ان،یماه ژهیو به ییایدر زنده منابع از یبردار بهره
 در یآگاه و دانش شیافزا با و جیتدر به اما ،هستند انیپا یب یمنابع ییایدر زنده یها گونه که است بوده آن دگاهید گذشته در. است آمده شمارهب
 گونه از تیحما الملل، نیب حقوق. دیگرد آشکار آنها از تیحما ضرورت و نموده رییتغ آنها بودن نامحدود خصوص در کشورها دگاهید نه،یزم نیا

 چند هر. باید گفت است داده قرار توجه مورد متعدد یالملل نیب اسناد و ها ونیکنوانس بیتصو با ژهیو به ریاخ یها دهه در را ییایدر ی زنده یها
 همچنان آنها هیرو یب دیص اما دارد، وجود ییایدر ی زنده یها گونه از تیحما ی نهیزم در یا منطقه و یالملل نیب مقررات و قواعد از یعیوس حجم
 دولت که دارد ضرورت اساس نیا بر. باشد یم آنها مقررات کامل یاجرا عدم و اسناد نگونهیا از ها دولت یکاف تیحما عدم از نشان که دارد ادامه

 یبردار بهره که است یهیبد و بندند کار به یا مسئوالنه طور به ییایدر زنده منابع از حفاظت و یبردار بهره در را خود یها کوشش یتمام ها
. است یالملل نیب سطح در یهمکار ازمندین و بوده هادولت و هاملت ی همه منافع جهت در ییایدر ی زنده منابع از نهیبه حفاظت و مسئوالنه

 در یستیبا ها دولت که دارد وجود ییایدر ی زنده یها گونه از تیحما گوناگون یها جنبه خصوص در قواعد ی توسعه و نیتدو به ازین نیهمچن
 .ندینما اتخاذ مربوطه یالملل نیب یهاسازمان قیطر از جمله از یالملل نیب سطح در را یمقتض اقدامات زین نهیزم نیا

 .الملل نیب حقوق ه،یرو یب دیص ،ییایدر زنده یهاگونه از تیحما :کلیدی واژگان
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 مقدمه. 1

 ی زنده یها گونه از حفاظت ی مسئله ریاخ یها دههدر 
 قرار یالملل نیب ی جامعه توجه مورد آزاد، یایدر در ژهیو به ،ییایدر

 نیا از حفاظتجهت  حاکم قواعد و اصول جیتدر به واست   گرفته
 اسنادبنابراین . اند افتهی توسعه آنها از داریپا ی استفاده و منابع
 التیش داریپا تیریمد در ستیز طیمح یالملل نیب یحقوق یعموم

 یکل طور به اسناد نیا. است برخوردار یفراوان تیاهم و ریتاث از
 منابع تیریمد و حفاظت یرو شیپ یها چالش از یعیوس ی گستره

 ایمهرا  یچارچوب و داده پوشش را ییایدر ستیز طیمح و یریگیماه
 یها گونه از حفاظت با مرتبط موارد توان یم آن در که کنند یم

 به(. Tsamenyi et al., 2004) نمود میتنظ را ییایدر ی زنده
 ی توسعه ی مسئله به 21 کار دستور از هفدهم بخش نمونه، عنوان

 شده داده اختصاص ها انوسیاق و یساحل مناطق از حفاظت در داریپا
 آزاد، یاهایدر التیش تیریمد که است آمده بخش نیا در. است

 موثر و یکاف یارهایمع یاجرا و مراقبت و کنترل رش،یپذ شامل
 گونه یبرخ مورد در و مناطق یاریبس در و بوده یناکاف ،یحفاظت

 ییایدر ستمیاکوس به یادیز طماتل حد از شیب دیص ،ییایدر یها
 ونیکنوانس در نیهمچن. (UNCED, 1992) است آورده وارد

 از حفاظت به مربوط مقررات و قواعد عمده ،اهایدر حقوق 19۸2
 یاقتصاد - یانحصار ی منطقه چارچوب در ییایدر ی زنده منابع

 اند شده درج( 120-116 مواد) آزاد یایدر و( 6۷-61 مواد)
(UNCLOS, 1982). 

 ینیادیبن یهانیدکتر -یالملل نیب یحقوق اصول گر،ید طرف از
 اند شده استوار آنها بر یرفتار نیقوان ای و حقوق که

(2022International Law Commission, ) - اریبس نقش 
 نیا. کنندیم فایا ستیز طیمح الملل نیب حقوق نظام در یمهم

 ستیز یالملل نیب یحقوق اسناد از یاریبس در میمفاه و اصول
 طیمح از حفاظت با مرتبط یحقوق اسناد در و عام طور به یطیمح

 نیبنابرا. اند گرفته قرار استناد مورد خاص طور به ییایدر ستیز
 بهره و دیص بر حاکم که یحقوق قواعد و اصول لیتحل و یبررس
 از ،باشند یم ییایدر ی زنده یها گونه تیریمد و حفاظت ،یبردار
 . است برخوردار یفراوان تیاهم

 نیتدو ی نهیزم در یا منطقه یهانامهموافقت عالوه بر این
 یها گونه تیریمد و حفاظت ،یبردار بهره بر حاکم یحقوق قواعد
 ییایدر مناطق در یساحل یها دولت انیم که ییایدر ی زنده

 الا او که چرا. برخوردارند یاریبس تیاهم از اند، شده منعقد مختلف
 طیمح ی نهیزم در یالملل نیب یحقوق یکل اصول و مالحظات آنها در
 در ییایدر ی زنده ریذخا تیاهم و ییایدر ستیز طیمح و ستیز

 نیا در دوماا  و است شده شناخته تیرسم به ییایدر ستمیاکوس
 ییایدر داریپا دیص ی نهیزم در یحقوق خاص قواعد ها موافقتنامه

 ساز نهیزم ها، نامهموافقت نیا(. West, 1998) اند شده نیتدو

 Regional) التیش یا منطقه تیریمد یهاسازمان سیتاس

Fisheries Management Organization (RFMOs)) 
 در شده سیتاس یحقوق قواعد و اصول یاجرا عامل که باشند یم

 Kurukulasuriya andهستند ) یا منطقه سطوح

2006Robinson,  .) 
 اریبس چالش آزاد یاهایدر در یریگیماه یآزاد گرید طرف از

 یایدر در ییایدر منابع از ینگهدار و حفاظت ی نهیزم در را یمهم
 ها دولت ی حاکمه حقوق نبود به توجه با. است آورده وجود به آزاد
 ،یاقتصاد - یانحصار ی منطقه با سهیمقا در ا،یدر از بخش نیا در
 بهره و دیص هدف با مقررات، و نیقوان اعمال تیصالح یدولت چیه

 مسئله نیبنابرا. ندارد را آزاد یاهایدر در مطلوب و داریپا یبردار
 از محافظت یبرا الزم یهاتیمحدود شود یم چگونه که نجاستیا

 116 ی ماده. نمود برقرار آزاد یایدر در را ییایدر ی زنده منابع
 Transparency, Public Participation) 19۸2 ونیکنوانس

and Access to Information )افتنی یبرا یمناسب یراهنما 
 یآزاد که شود یم انیب ماده نیا در. است پرسش نیا پاسخ

 اساس بر چه دولت آن تعهدات تابع آزاد یایدر در یریگیماه
 دولت آن یا منطقه توافقات اساس بر چه و یالملل نیب معاهدات

 اساس بر معموالا که یا منطقه یها سازمان لیتشک. شود یم
 19۸2 ونیکنوانس توسط شوند، یم سیتاس یا منطقه معاهدات

 خأل کردن پر منظور به ( ,2010Schiffman) است شده قیتشو
 نهیزم در اهایدر حقوق 19۸2 ونیکنوانس یحقوق چارچوب در موجود

 یهامقرره آزاد، یاهایدر در یادیص مند قاعده انجام و منابع تیریمد
 الزامات و متحد ملل سازمان یماه ریذخا ی نامهموافقت یحقوق

 توجه قابل یچارچوب مجموع در ،فائو یرفتار نامه وهیش در شده انیب
. آورندیم فراهم آزاد یاهایدر در یادیص روند بر موثر کنترل یبرا
 دولت تعهدات و فیوظا شیافزا یبرا ییها مقرره موارد، نیا کنار در
  ( ,2011Ahmad) تاس شده انیب پرچم، صاحب یها

 

 بهره با مرتبط ستیز طیمح الملل نیب حقوق اصول .2

 ییایدر یها گونه از یبردار

 اطیاحت اصل: هستند ریز موارد شامل عمده طور به اصول نیا
(Precaution)، یریشگیپ اصل (Prevention)، به تعهد اصل 

 اصل ست،یز طیمح از حفاظت در کمک و یرسان اطالع ،یهمکار
 Common but Defferential) متفاوت اما مشترک تیمسئول

Responsibilities)، به یدسترس و یعموم مشارکت ت،یشفاف 
 Transparency, Public Participation and) اطالعات

Access to Information). 

 یاطیاحت کردیرو اصل ای و اطیاحت اصل: اطیاحت اصل( الف
(Precautionary Approach )ویر 1992 هیاعالم 15 اصل در 

 شده فیتعر نگونهیا دار،یپا ی توسعه و ستیز طیمح ی نهیزم در
 و ضوابط دیبا کشورها ست،یز طیمح حفظ منظور به»: که است
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 طور به و خود یها ییتوانا اساس بر را یتیحما یاطیاحت یارهایمع
 وجود یجد خطر امکان که ییجا در. دهند قرار استفاده مورد گسترده

 آورد، یم بار به را ییها انیز ناشناخته مشکالت و مسائل ای و دارد
 لیدل به دینبا و ردیگ قرار یبررس مورد یعلم و کامل طور به نواقص

 آن از است نهیهز پر ستیز طیمح یآلودگ با مبارزه ضوابط نکهیا
 The Global Development) «نمود یپوش چشم

Research Center, 2019 .) 

 تیریمد به مربوط معاهدات در یاطیاحت کردیرو قیدق کاربرد
 5 ی ماده در. است مشخص یخوب به ییایدر ی زنده منابع

 مقررات یاجرا مورد در متحد ملل سازمان 1995 ی موافقتنامه
 عبور تیریمد و حفاظت با ارتباط در ،اهایدر حقوق 19۸2 ونیکنوانس

 حیتصر مهاجر انیماه ریذخا ی موافقتنامه مهاجر انیماه ادیز ریذخا
 ماده در. کنند اعمال را اطیاحت اصل دیبا ها دولت که شده است

 یاطیاحت کردیرو ی گسترده کاربرد که است شده اضافه زین آن ششم
 ادیز ریذخا و یماه ریذخا از یبردار بهره تیریمد حفاظت، هدف با

 United Nations, General) باشد یم مهاجر انیماه

Assembly, 1982.)  نامه وهیش هفتم ماده پنجم بندهمچنین 
 کردیرو دیبا ها دولت» :که دینما یم انیب نهیزم نیا در فائو یرفتار

 زنده منابع یبردار بهره و تیریمد حفاظت، ی نهیزم در را یاطیاحت
 ستیز طیمح و ییایدر یها گونه از حفاظت منظور به ییایدر ی
 ماده 1 بند .(FAO, 1995)« ندینما اعمال عیوس طور به ،ییایدر

 یا وهیش به زین مهاجر انیماه ریذخا 1995 ی موافقتنامه 6 ی
 دوم ی مهیضم در نیهمچن. است کرده اشاره اصل نیا به مشابه

 نیتدو ،یاطیاحت کردیرو شدن ییاجرا یبرا ییراهکارها موافقتنامه
 نیهم بر(. 2007L and Rosenberg,  Marjorie) است شده

 تیریمد و محافظت مورد در، 2000 ونیکنوانس 5 ی ماده در اساس
 که دیگرد مقرر یغرب و یمرکز آرام انوسیاق مهاجر انیماه ریذخا
 در یاطیاحت کردیرو ون،یکنوانس نیا اساس بر شده جادیا ونیسیکم
 ی نامه نظام موارد، نیا کنار در. کند اعمال خود یعمل ی هیرو

 و حفاظت با ارتباط در ،2002 دسامبر در ییاروپا ونیسیکم 2۳۷1
 یریگیماه یکل یاستهایس بر بنا انیماه منابع از داریپا یبردار بهره

 نسبت یاطیاحت یکردیرو دیبا اروپا ی جامعه»: که کند یم شنهادیپ
 و زنده یآب منابع از حفاظت و تیحما جهت شده یطراح ریتداب به
 ریتأث رساندن حداقل به و آنها داریپا یبردار بهره نیتأم منظور به

 «کند اعمال ییایدر یهاستمیاکوس در یریگیماه یها تیفعال

(2006Kurukulasuriya and Robinson,  .) 

 بهره نهیزم در مهم اریبس اصول از یکی: یریشگیپ اصل( ب
 در رانهیشگیپ کردیرو ،ییایدر ی زنده یها گونه دیص و یبردار

 یاریبس در افت،یره نیا یحقوق یمبنا و هیپا. است التیش تیریمد
 شده نیتدو اهایدر حقوق 19۸2 ونیکنوانس از پس که یحقوق اسناد

 ی نامه وهیش و یماه ریذخا 1995 ی موافقتنامه. دارد قرار اند
 پرداخته یریشگیپ اصل به مسئوالنه، دیص ی نهیزم در فائو یرفتار

 و راهنما اصول ی نهیزم در یتوجه قابل مقررات سند دو هر در. اند
 کردیرو یراستا در یتیریمد یاستانداردها و یراهبرد اهداف ت،یهدا

 .( ,2012Sands and Peel) است شده نیتدو رانه،یشگیپ

 سازمان ماتیتصم و ها اساسنامه ها، موافقتنامه در نیهمچن
 از. است شده اشاره اصل نیا به ،یاریبس التیش یا منطقه یها

 تن یماه از حفاظت ونیسیکم سیتأس اسناد به توان یم جمله
(The Commission for the Conservation of 

Southern Bluefin Tuna. (CCSBT))، یریگیماه سازمان 
 The Northwest Atlantic) یغرب شمال کیآتالنت

Fisheries Organization. (NAFO)) ، یالملل نیب ونیسیکم 
 The International) اطلس انوسیاق در تن یماه از حفاظت

Commission for the Conservation of Atlantic 

Tunas. (ICCAT) )تن یماه ییکایآمر نیب ونیسیکم و 
 The Inter- American Tropical Tuna) یریگرمس

Commission. (IATTC) )رانهیشگیپ کردیرو که نمود اشاره 
 مورد التیش تیریمد و حفاظت یبرا یراهبرد اصل کی عنوان به

  .( ,2009Winter) است گرفته قرار توجه

 طیمح از حفاظت در یرسان اطالع ،یهمکار به تعهد اصل( پ
 Cooperation, information on) ستیز

environmental protection): طیمح از حفاظت ی نهیزم در 
 اصل کی ستیز طیمح از حفاظت یبرا یالملل نیب یهمکار ست،یز

 حق جهت در ها دولت یبرا یهمکار نیا ژهیو به .است یضرور
 از شان،یمرزها و قلمرو از خارج یفضا در ینیسرزم تیصالح اعمال
 نیا گرید یجاها ای و جنوب قطب ی منطقه آزاد، یایدر جمله

 در موظفند ها دولت اصل نیا اساس بر. باشد یم یضرور یهمکار
 با ستیز طیمح از حفاظت یبرا تین حسن با و طیشرا ی همه

 11۸ ی ماده در .(Dabiri et al., 2009) کنند یهمکار گریکدی
 حفاظت یبرا ها دولت یهمکار بر اها،یدر حقوق 19۸2 ونیکنوانس

 نیا 119 ماده دوم بند در و نموده دیتاک زنده منابع تیریمد و
 آمار ، یعلم یها نهیزم در یرسان اطالع تیاهم به زین ونیکنوانس

 موارد و ییایدر ی زنده یها گونه یادیص و یریگیماه یتهایفعال
 .(UNCLOS, 1982) است شده پرداخته گرید

 در بار نیاول اصل نیا: متفاوت اما مشترک تیمسئول اصل( ت
 اساس بر .( ,2012Handl) شد انیب استکهلم ی هیاعالم ی مقدمه

 دارند تیمسئول مشترک طور به جهان یها دولت ی همه اصل نیا
 آن از حفاظت در و نموده یریجلوگ ستیز طیمح بیتخر از تا

 تیمسئول ها،دولت تیحاکم یتساو وجود با و حال نیا با. بکوشند
 با برابر و آنها یها ییتوانا و امکانات با متناسب یستیبا هادولت

 تفاوت انیبن. اند داشته ستیز طیمح بیتخر در آنها که باشد ینقش
 گاهیجا اول. است گرفته قرار اساس دو بر هادولت تیمسئول انیم

 یها دولت تیمسئول که معنا نیا به ؛یافتگی توسعه نظر از ها دولت
 با اند داشته ستیز طیمح بیتخر در یخیتار نقش که افتهی توسعه
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 ,Sands and Peel) دارد تفاوت توسعه حال در یها دولت

 دیبا هادولت که باشد یم یفن ضوابط نظر از گرید تفاوت(. 2012
 ,.Tsamenyi et alیند )نما اتخاذ ستیز طیمح از حفاظت یبرا

: که است شده انیب 1992 ویر ی هیاعالم هفتم اصل در(. 2004
 و تیحما ،ینگهدار یبرا یجهان مشارکت روح با دیبا ها دولت

 ها دولت. کنند یهمکار گریکدی با نیزم ی کره بوم ستیز یایاح
 ،یجهان ستیز طیمح بیتخر در شان متفاوت سهم به ینگاه با

 افتهی توسعه یکشورها. دارند یمتفاوت یول مشترک تیمسئول
 داریپا ی توسعه یالملل نیب یریگیپ ی نهیزم در که را یتیمسئول
 و یجهان ستیز طیمح بر شیخو جوامع یفشارها به توجه با دارند،

 ازدهمی اصل نیهمچن .اند گرفته عهده بر خود منابع و هایآور فن
. باشد یم ستیز طیمح الملل نیب حقوق اصل نیا انگریب زین هیاعالم
 طیمح به مربوط یاستانداردها هک کند یم انیب ازدهمی ی ماده

 یا توسعه و ستیز طیمح چارچوب ی کننده منعکس دیبا ستیز
 (.UNCED, 1992) ) «.شود یم مربوط آن به که باشد

 مشارکت: اطالعات به یدسترس و یعموم مشارکت ت،یشفاف( ث
 ویر 1992 ی هیاعالم دهم اصل در اطالعات به یدسترس و یعموم

 طیمح مسائل یبررس راه نیبهتر»: است شده شناخته تیرسم به
 که شود یاشخاص ی همه حال شامل امر نیا که است آن ستیز

 کسب و نظرات سنجش. شوند یم متأثر آن از ستمیس کی در
 حال شامل یمل سطح در دیبا ستیز طیمح ی نهیزم در اطالعات

 به. شود یم انجام مربوطه مسئوالن قیطر از که شود افراد همه
 هر یتهایفعال و خطرناک مواد مورد در الزم اطالعات دیبا عالوه
 که داد را امکان نیا مردم به دیبا نیهمچن. گردد یآور جمع منطقه

 ،یکاف دقت با دیبا ها دولت. کنند مشارکت مات،یتصم روند در
 جمع ازین مورد اطالعات تا کنند جادیا جامعه در را یعموم مشارکت

 روش و یعموم زیآم تیموفق و حیصح حضور و مشارکت. شود یآور
 یاجرا و طیمح یساز سالم که باشد یبیترت به دیبا یادار یها

  (.UNCED, 1992) ) «.سازد ریپذ امکان را نیقوان

 2۳ فصل در. است شده پرداخته مسئله نیا به زین 21 کار دستور در
 داریپا ی توسعه جهت در نیادیبن یها شرط شیپ از یکی سند، نیا

 ,UNCED) است یریگ میتصم در عموم ی گسترده مشارکت

 تیاهم بر( ۳6 ،۳2 ،2۳ یها فصل) 21 کار دستور. (1992
 ها هیاعالم اغلب در. دارد دیتأک عمده یها گروه ی همه مشارکت

 مشارکت به یا ژهیو توجه نه،یزم نیا در یحقوق آور الزام اسناد و
 فاقد یاسیس لحاظ به که زنان و یبوم اقوام همچون ییها گروه

 De Fontaubert and) است شده توجه بوده، ازیامت

2003Lutchman,  .)مشارکت ،یستیز تنوع ونیکنوانس در 
 ستیز راتیتاث یابیارز یها هیرو خصوص در مناسب یعموم

 با زین 1۳ ی ماده. است دانسته یضرور 14 ی ماده در را یطیمح
 The) کند یم اشاره یعموم آموزش و یآگاه به ازین

Convention on Biological Diversity (CBD), 

1992). 

 در و آمده یماه ریذخا ی موافقتنامه 12 ی ماده در چنانچه
 گرفته قرار دیتاک مورد اریبس یا منطقه یسازمانها و ها موافقتنامه

 هیرو در شتریب تیشفاف جادیا جهت در حرکت حال در جهان است،
 و ییایدر ستیز طیمح و بوده یالملل نیب یسازمانها مقررات و

 (.West, 1998) ستندین استثنا انیم نیا در آن با مرتبط یسازمانها
 ریذخا مورد در متحد ملل 1995 ی نامه موافقت گر،ید طرف از

 دولتها آن، 24 ماده در که است یالملل نیب یحقوق مثال کی انیماه
 ضرورت ،یحفاظت و یتیریمد اقدامات وضع زمان در که اند شده ملزم

 یها دولت یبوم مردمان توسط یریگیماه یها مکان به یدسترس
 را توسعه حال در یدولتها کوچک ریجزا ژهیو به توسعه حال در

 .( ,2002Juda) کنند نیتضم

 گونه یبردار بهره بر حاکم خاص یحقوق اصول .3

  ییایدر ی زنده یها

 یحقوق اصول ست،یز طیمح الملل نیب حقوق اصول بر عالوه
 چارچوب در خاص طور به که اند افتهی توسعه و گرفته شکل زین

 و تحول و دهیگرد مطرح ییایدر ی زنده یها گونه از یبردار بهره
 بهره اصل: هستند ریز موارد شامل اصول نیا. اند نموده دایپ تکامل

 ،(The optimum sustainable yield) (داریپا) نهیبه یبردار
 اصل ،(The responsible fisheries) مسئوالنه دیص اصل

 The conservation and) تیریمد و حفاظت

management). 

 یحقوق اصول نیتر مهم از یکی: نهیبه یبردار بهره اصل( الف
 یبردار بهره ،ییایدر ی زنده یها گونه از یبردار بهره بر حاکم

 از نهیبه یبردار بهره. باشد یم ییایدر زنده منابع از داریپا و نهیبه
 اسناد از یاریبس در کردیرو نیا بیترغ و ییایدر ی زنده یها گونه

 نیا اساس. است شده انیب ها موافقتنامه و ها قطعنامه ،یالملل نیب
 یها گونه یکل اتیح انداختن خطر به بدون یبردار بهره بر اصل

 اصل نیا .( ,2005Bagarinao) است حد از شیب دیص با ییایدر
 در ژهیو به اهایدر حقوق 19۸2 ونیکنوانس یحقوق چارچوب در

 ی منطقه در التیش یتیریمد و یحفاظت اقدامات موضوع با ارتباط
 61( 2) یماده. است گرفته قرار توجه مورد یاقتصاد - یانحصار
 نیشتریب به توجه با ،یساحل دولت»: که کند یم انیب ونیکنوانس
 یتیریمد و یحفاظت اقدامات قیطر از و دسترس در یعلم شواهد
 منطقه زنده موجودات ریذخا که نمود خواهد حاصل نانیاطم مناسب

 «.افتد ینم مخاطره به حد از شیب دیص با یاقتصاد ۔یانحصار ی
( UNCLOS, 1982) ی موافقتنامه در مورد نیا مشابه ی مقرره 

 ,Juda) است شده انیب متحد ملل سازمان یماه ریذخا 1995

2002). 
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 تعهدات اها،یدر حقوق 19۸2 ونیکنوانس در شد انیب شتریپ که همانطور
 پنجم بخش در ییایدر ی زنده منابع از یبردار بهره و حفاظت به مربوط

 هفتم بخش از دوم قسمت و یاقتصاد یانحصار ی منطقه خصوص در
 رابطه در یفیتکال یحاو 62 و 61 مواد است، آمده آزاد یاهایدر ی درباره

 در که ییها گونه ی همه ی درباره که است یبردار بهره و حفاظت با

. گردد یم اعمال دارد، وجود یساحل یها دولت یاقتصاد ۔یانحصار منطقه
 مجاز دیص یکل زانیم نییتع به ملزم را یساحل یها دولت 61 ی ماده

(Total Allowable Catch (TAC) )منابع از برداشت تا کند یم 
 هدف با یساحل دولت یاقتصاد - یانحصار ی منطقه ی محدوده در زنده

 Maximum Sustainable) داریپا برداشت حداکثر کردن فراهم

Yield. (MSY)) بهره به منجر جهینت در و کند یم نیتضم را باشد 
 Kurukulasuriya and) نگردد منابع نیا از حد از شیب یبردار

.2006Robinson,  .) 

 یگردآور به ملزم را یساحل دولت نیهمچن تعهدات نیا
 زانیم که کند نیتضم تا کند یم رابطه نیا در یا گسترده اطالعات

 نییتع موجود یعلم شواهد و مدارک نیبهتر اساس بر مجاز دیص کل
 داشته تواند یم یمختلف یها شکل مجاز دیص کل زانیم. است شده
 نیشتریب کرد، دیص توان یم که یماه زانیم حداکثر مثال. باشد
 یبرا شده نییتع فصل ای و یادیص یبرا مجاز یها یکشت تعداد
 .( ,2004Thao) هستند اشکال نیا یها نمونه از یریگیماه

 نیتأم از ینگران علت به نهیبه یبردار بهره اصل قت،یحق در
 ریذخا اکنون هم وجود، نیا با. است شده مطرح یجهان سطح در غذا

 یبردار بهره یادیز زانیم به آنها از که دارند وجود یشمار انگشت
 سطح در نهیبه یبردار بهره اصل نمودن ادهیپ یبرا. است نشده

 انیب یمشخص یارهایمع و اقدامات یالملل نیب یحقوق اسناد در ،یمل
 یحداکثر داریپا یبردار بهره به دیبا ارهایمع نیا جمله از. است شده

(The Maximum Sustainable Yield (MSY))، نیتخم 
 The Total Allowable) مجاز دیص کل نمودن مشخص و

Catch. (TAC)) از شیب یبردار بهره از یریجلوگ و ممانعت و 
 Agriculture Organization of) ییایدر التیش منابع از حد

the United Nations. Fishery Resources Division, 

 .( ,.2004Tsamenyi et al) نمود اشاره (1999

 دیص» اصل از که یفیتعر اساس بر: مسئوالنه دیص اصل( ب
 انیب 1992 سال در کیمکز کانکون کنفرانس ی هیاعالم در «مسئوالنه

 در ییایدر منابع از داریپا یبردار بهره :از است عبارت مسئوالنه دیص شده،
 یپرور یآبز و ینگهدار یابزارها از استفاده و ستیز طیمح با یهماهنگ

« .نباشند آور انیز ییایدر منابع و ییایدر ستیز طیمح یبرا که
(Declaration of Cancún, 1992 .)اصل نیا یمبنا قت،یحق در 

 با مناسب رفتار و ییایدر ی زنده یها گونه داریپا دیص و یبردار بهره بر
(.  ,1997Crawford and Morito) است گرفته قرار ییایدر ریذخا
 بر حاکم یحقوق اصول از یکی عنوان به مسئوالنه دیص یحقوق تیماه
 از یعیوس ی گستره در ،ییایدر ی زنده یها گونه از یبردار بهره و دیص

 یسازمانها یها قطعنامه و آور الزام ریغ یحقوق اسناد جانبه، چند معاهدات
 ونیکنوانس اسناد نیا نیتر مهم قطع طور به. است شده انیب یالملل نیب

 1995 ی موافقتنامه آن، گرید بارز یها مثال. اهاستیدر حقوق 19۸2

 دیص یبرا فائو یرفتار ی نامه وهیش و متحد ملل سازمان یماه ریذخا
 ی هسته که اسناد نیا کنار در(.  ,2011Ahmad) است مسئوالنه

 اسناد دهند، یم لیتشک را مسئوالنه دیص اصل یحقوق چارچوب یمرکز
 یالملل نیب یکارها دستور رینظ یآور رالزامیغ و یا هیتوص یحقوق

(International Plans of Actions (IPOAs) )طوربه که 
 مقابله ،یریگیماه تیریمد با مرتبط یتخصص موضوعات نهیزم در مشخص

 ,Illegal) نشده میتنظ و نشده گزارش،یرقانونیغ دیص با

unreported and unregulated (IUU) fishing )تیظرف ای 
 .پردازندیم یادیص

 تیریمد و محافظت ی نهیزم در: تیریمد و حفاظت اصل( پ
 دیبا نه،یزم نیا در یساحل یها دولت فیوظا و ییایدر ی زنده منابع

 بر که کرد اشاره اهایدر حقوق 19۸2 ونیکنوانس 61 ی ماده به
 قابل مجاز حجم و زانیم نییتع» به ملزم ها دولت آن، اساس
 یاقتصاد - یانحصار ی منطقه در «ییایدر زنده منابع از یدسترس

 یم هیتوص یساحل یدولتها به 61 ماده ی ادامه در. اند شده خود
 اتخاذ از نانیاطم جهت به را یعلم یها مشاوره نیبهتر که شود

 تیریمد و( The Conservation Measures) یحفاظت اقدامات
 در منطقه نیا در ییایدر ی زنده منابع حفظ به منجر که یمناسب
 مقرر ماده نیا عالوه به. دهند انجام «شود یم حد از شیب دیص برابر

 که شوند یطراح یا گونه به دیبا» یحفاظت اقدامات که کند یم
 به که یحد در را ییایدر زنده یها گونه از شده دیص یها تیجمع

 «دکنن یابیباز باشد، کینزد داریپا و یحداکثر زانیم
(UNCLOS, 1982.)  

 بهره بر قیتشو» بر 19۸2 ونیکنوانس 62 ی ماده در ادامه در
 ماده نقض موجبات آنکه بدون ییایدر ی زنده منابع از نهیبه یبردار

 توازن (.UNCLOS, 1982) است شده دیتاک «شود فراهم 61 ی
 اساس بر افتهی انیبن نظام در یاساس چالش کی موارد نیا انیم

 نظر به یتئور در دیشا چه اگر. است اهایدر حقوق 19۸2 ونیکنوانس
 بهره و ییایدر ی زنده منابع ینگهدار انیم توان یم که برسد
 امر نیا عمل در اما نمود، جادیا یقیتلف و تعادل آنها از نهیبه یبردار

 یها چارچوب ریتفس و اجرا. دارد یدشوار و متفاوت صورت یکل به
 «داریپا یبازده حداکثر و «مطلوب یبردار بهره» یعنی شده، مطرح

(Maximum Sustainable Yield) خشب و دشوار ی مسئله 
 و یحفاظت اقدامات اتخاذ ی نحوه سر بر آمده شیپ اختالفات مهم

 ,Schiffmanد )باش یم ییایدر زنده منابع از ینگهدار تیریمد

2010.) 

 یتیریمد اقدامات یراستا در دیبا ها دولت که یموارد جمله از
 گونه ریذخا زانیم مورد در گسترده قاتیتحق دهند، انجام یریگیماه
 رانیگیماه دیص زانیم مورد در یریگ میتصم و ییایدر ی زنده یها
 کارآمد و موثر نظارت و کنترل و یعلم یها مشاوره اساس بر

 ,Joyner and Green) باشد یم آنها یادیص روند و رانیگیماه

 The catch limitation) یدسترس تیمحدود ستمیس(. 2009

system) بر. است یریگیماه تیریمد نظام اساس و بنا سنگ 
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 منبع و ها یماه ریذخا به کامل یدسترس روش، نیا اساس
 زانیم از شتریب دیص از و شود یم محدود ییایدر ستمیاکوس

 ها،دولت یبرخ( Kongrawd, 2006)گردد یم ممانعت یمشخص
 زانیم میتسه ینوع اساس بر را یدسترس تیمحدود ستمیس

 ریگیماه هر که معنا نیا به. اند داده قرار رانیگیماه انیم یدسترس
. داشت خواهد ییایدر منابع به یدسترس زانیم کل از یمشخص سهم

 دیص مجاز زمان به که دیص مجاز حجم اساس بر تنها نه زانیم نیا

  .( ,.2008Hart, S) دارد یبستگ هم ییایدر ی گونه نوع و

 ی مسئله به که اهایدر حقوق یالملل نیب ونیکنوانس نینخست
 است، داشته توجه ییایدر ی زنده منابع از حفاظت و تیریمد

 زنده منابع از حفاظت و یریگیماه مورد در ژنو 195۸ ونیکنوانس
 ی زنده منابع از حفاظت» ون،یکنوانس 2 ی ماده. است آزاد یایدر
 حداکثر که یاقدامات مجموع»: کند یم فیتعر نگونهیا را «آزاد یایدر

 نیتأم که یا گونه به سازد، یم ریپذ امکان را داریپا یبردار بهره
« .گردد ریپذ امکان ییایدر محصوالت گرید و ییغذا مواد حداکثر

 نخست وهله در دیبا یحفاظت یها برنامه» که است آمده ماده نیا در
« .گردند میتنظ بشر مصرف یبرا ییغذا مواد نیتأم به نظر با
(Convention on Fishing and Conservation of the 

Living Resources of the High Seas, 1958 )دیبا چه اگر 
 بخش در داریپا ی واژه کاربرد به توجه با که داشت دقت نکته نیا به

 یبقا به که باشد یا گونه به دینبا منابع از یبردار بهره نیا ،ییابتدا
  .کند وارد یا لطمه آنها

 حقوق 19۸2 ونیکنوانس در شده مطرح تعهدات ن،یهمچن
 طور به ییایدر ستیز طیمح تیریمد و تیحما خصوص در اهایدر

 تیحما عنوان تحت ونیکنوانس نیا دوازدهم بخش در یا گسترده
 ماده با بخش نیا. است شده بحث «ایدر ستیز طیمح از حفاظت و

 رفتهیپذ یحقوق ی قاعده کی امروز به تا که شود یم آغاز 192 ی
 تعهد ها دولت»: دیگو یم قاعده نیا. است گذاشته انیبن را شده
« .کنند ینگهدار و حفاظت ییایدر ستیز طیمح از که دارند

 ،ینوع به ونیکنوانس 19۳ ی ماده در و قاعده نیا از پس بالفاصله
 به با ماده نیا در. است شده دنبال به را داریپا ی توسعه جامع هدف
 منابع از یبردار بهره بر دولتها تیحاکم حق شدن شناخته تیرسم
 ستیز طیمح از تیحما و حفاظت به نسبت آنها تعهد بر خود، یعیطب
 است شده دیتأک ییایدر ی زنده یها گونه جمله من) ایدر
(UNCLOS, 1982) .مالحظات انیم تعادل داریپا ی توسعه 

 یکنون یها نسل یبرا را یحقوق ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یستیز طیمح
 .کند یم یضرور ندهیآ و

 بهره و دیص بر حاکم یحقوق قواعد و اصول .4

 سطوح در ییایدر ی زنده یها گونه از یبردار

  یا منطقه

 احترام، دارد تیاهم آنچه ،یحقوق اصول نیتدو و نییتب از پس
 شناختن تیرسم به با امر نیا. باشد یم اصول نیا یاجرا و تیحما

 با. ابدی یم تحقق آور الزام یالملل نیب یحقوق اسناد در اصول نیا
 و شده اصول نیا یاجرا به متعهد اسناد، عضو یدولتها عمل، نیا

 .داشت خواهند یالملل نیب تیمسئول یتخط صورت در

 در ژهیو به ها دولت شتریب یهمکار یراستا در و انیم نیا در
 مانند یالملل نیب ینهادها ست،یز طیمح الملل نیب حقوق ی نهیزم

 سیتأس به ملزم را هادولت فائو، و متحد ملل ستیز طیمح ی برنامه
 نموده یا منطقه سطوح در ستیز طیمح از حفاظت یها سازمان

 و حفاظت خاص طور به و اهایدر ستیز طیمح از حفاظت. اند
 امر نیا از زین ییایدر ی زنده یها گونه از یبردار بهره تیریمد

 نهیزم نیا در یاریبس یا منطقه یها ونیکنوانس و نبوده یمستثن
 سیتأس زین یا منطقه یها سازمان آنها اساس بر که شده نیتدو

 .اند شده

 بیتصو و نیتدو از پس که یا منطقه یها سازمان اساسنامه
 بر که ییآنها ژهیو به شدند سیتأس اهایدر حقوق 19۸2 ونیکنوانس
 و یحفاظت اقدامات تیرعا جیترو ،199۳ ی موافقتنامه اساس

 آزاد یایدر در یریگیماه یها یکشت یسو از یالملل نیب یتیریمد
 التیش سازمان رینظ اند، شده سیتأس( تیرعا ی موافقتنامه)
 South East Atlantic) یشرق شمال اطلس انوسیاق

Fisheries Organization (SEAFO)) (2001 در سیتاس 
 آرام انوسیاق غرب و مرکز التیش ریذخا ونیسیکم ای و( یالدیم
(Western and Central Pacific Fish Stocks 

Commission (WCPFC)) (یالدیم 2000 در سیتاس )با 
 از یبردار بهره بر حاکم یالملل نیب یحقوق قواعد و اصول به توجه
 و یحفاظت اصول جمله، از اند، شده نیتدو ییایدر زنده یها گونه

 تنوع از حفاظت و رانه،یشگیپ کردیرو دار،یپا ی استفاده ،یتیریمد
 ( ,.2004Tsamenyi et al) یستیز

 سیتأس موافقتنامه نیا از شیپ که یا منطقه یها سازمان اما
 تن یماه از حفاظت یبرا یالملل نیب ونیسیکم رینظ اند، شده

 International Commission for the) اطلس انوسیاق

Conservation ofAtlantic Tuna (ICCAT) )(در سیتاس 
 در را یاصول نیچن آنها، موسس یها ونیکنوانس و( یالدیم 1966

 ییها هیاعالم بیتصو به اقدام آنها یاعضا جهینت در رند،یگ ینم بر
 ییاجرا قواعد وارد اصول و ارهایمع نیا اساس آن بر که نمودند

 .(Tsamenyi et al., 1999) شوند سازمان

 نامه موافقت در مطروحه یحقوق قواعد و اصول .5

 یها گونه از یبردار بهره ی نهیزم در یا منطقه یها

 ییایدر ی زنده

 در: وادن یایدر در هافک حفاظت مورد در نامهموافقت( الف
 مورد در یا توافقنامه هلند و آلمان دانمارک، یالدیم 1990 اکتبر
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 Wadden Sea Seals) وادن یایدر یهافک از حفاظت

(Phoca Vitulina) )سال کی نامه موافقت نیا. نمودند امضا 
 دیشد کاهش به پاسخ در نامه توافق نیا. شد االجرا الزم آن از پس
 هزار یناگهان مرگ امدیپ ی جهینت در وادن ییایدر فک تیجمع
 موافقتنامه نیا هدف. گرفت صورت 19۸۸ سال در گونه نیا از مورد
 یهمکار حفاظت، ،یتیریمد و یا توسعه طرح کی یاجرا و نیتدو
 کاهش ستگاه،یز از حفاظت د،یص از تیممنوع ،ینظارت و یقاتیتحق

 بر. است یعموم یآگاه شیافزا خصوص در یابتکارات و یآلودگ
 نامه موافقت ی رخانهیدب توسط گرفته صورت یها یابیارز اساس

 افتهی بهبود شده ذکر مقررات زمان از فکها تیجمع وادن، یایدر ی
and  Kurukulasuriya) است دهیرس یثبات با یسطح کی به و

.2006 Robinson, .) 

 یاهایدر کوچک بازسانان آب حفاظت مورد در موافقتنامه( ب
 ییایدر بازسانان آب مورد در 1991 ی نامه موافقت:  کیبالت و شمال

 در. شد االجرا الزم یالدیم 1994 در شمال و کیبالت یاهایدر در
 به را ها گونه نیا یمهاجرت ی حوزه یها دولت موافقتنامه نیا

 ریتداب اتخاذ ،یمهاجرت یحوزه تیریمد و حفاظت هدف با یهمکار
 اطالعات شیافزا و قیتحق ،یدانیم یجستجو ،یآلودگ علیه مناسب

 .( ,2011Welcomme) است کرده قیتشو یعموم

 اه،یس یایدر در بازسانان آب از حفاظت ی نامه موافقت( پ
 که نامه موافقت نیا:  کیآتالنت مجاور ی منطقه و ترانهیمد یایدر
 کرده ملزم را خود یاعضا د،یگرد االجرا الزم یالدیم 2001 سال در

 یحفاظت تیوضع به یابی دست یبرا یهماهنگ ریتداب تا است
 نیهمچن و ها وال و ییایدر یخوکها ها، نیدلف یبرا مطلوب

 ه،یتغذ یبرا شده حفاظت خاص مناطق از یا شبکه اداره و سیتأس
. کنند اتخاذ «موجود اسناد چارچوب درون » آنها پرورش و مثل دیتول

 یحفاظت طرح کی یاجرا یبرا را خود یاعضا نامه موافقت نیا
 یعمد دیص از یریشگیپ یبرا یداخل نیقوان یاجرا و بیتصو جامع،

 یکشت و اعضا پرچم با یها یکشت توسط ابیکم یها گونه نیا
 .( ,2011Welcomme) است کرده ملزم آنها تیصالح در یها

 یها پشت الک تیریمد و حفاظت مورد در تفاهم ادداشتی( ت
 نیا یشرق جنوب یایآس و هند در آنها یها ستگاهیز و ییایدر
 دیتاک ییایدر یپشتها الک تیریمد و حفاظت بر که تفاهم ادداشتی

 سپتامبر در و بیتصو و نیتدو یالدیم 2001 سال ژوئن در دارد
 یریجلوگ تفاهم ادداشتی نیا از هدف. دیگرد االجرا الزم سال همان

 در ییایدر یها پشت الک تیجمع کاهش روند نمودن معکوس و
 است، شده اتخاذ ارتباط نیا در که یریتداب. باشد یم منطقه سراسر

 اطالعات تبادل ،یاصل ستگاهیز از حفاظت دات،یتهد کاهش بر
 منطقه یهمکار بهبود ،یعموم یآگاه و مشارکت شیافزا ،یعلم

 است متمرکز طرح نیا یاجرا یبرا منابع یجستجو و یا
(2011Ahmad, ). 

: جنوب قطب ییایدر ی زنده منابع از حفاظت ونیکنوانس( ث
 19۸0 در که است معروف 19۸0 ونیکنوانس به که ونیکنوانس نیا

 ئتیه ونیکنوانس نیا. شد االجرا الزم 19۸2 لیآور در و بیتصو
 ی زنده منابع از حفاظت یبرا ونیسیکم نام به یمقررات نیتدو
 منابع از حفاظت 19۸0 ونیکنوانس از هدف. دارد جنوب قطب ییایدر

 استفاده شامل حفاظت ی واژه که است جنوب قطب ییایدر ی زنده
 2 ی ماده. است شده آورده 2 ی ماده در که شود یم معقول ی

 و یماه منابع از یبردار بهره منظور به دیبا که را یحفاظت اصول
 شوند، تیرعا 19۸0 ونیکنوانس ی هیناح در گرید یها تیفعال

 بر یمبتن یریگیماه تیریمد اصول نیا. است کرده فهرست
 .شوند یم شامل را یاطیاحت یکردیرو و ستمیاکوس

Henry,2011)) 

 و یحفاظت اقدامات یاجرا در ها دولت نقش .6

 یالملل نیب یتیریمد

 فیتکال و تعهدات الملل نیب حقوق چارچوب در یکل طور به
 یحضور شتریب یالملل نیب یسازمانها و شده بار دولتها بر یا عمده
 تالش یالملل نیب یسازمانها یاصل نقش قت،یحق در. دارند یلیتکم
 یهمکارها لیتسه و دولتها یالملل نیب تعهدات بهتر یاجرا یبرا
 ی نهیزم در امر نیا. باشد یم تعهداتشان نهیزم در ها دولت انیم

 .باشد یم صادق هم ییایدر ی زنده یها گونه ینگهدار و حفاظت

 و یریگیماه مورد در ژنو 195۸ ونیکنوانس 1 ی ماده در
 نهیزم نیا در یتعهدات و فیوظا آزاد، یایدر ی زنده منابع از حفاظت

 که یا فهیوظ نینخست. است شده برشمره متعهد یها دولت یبرا
 که است آن دهد یم قرار عضو یدولتها ی عهده بر ونیکنوانس نیا
 یراستا در خود اتباع با رابطه در را یضرور اقدامات دیبا دولتها نیا

 ای و دهند قرار رشیپذ مورد آزاد ییایدر ی زنده منابع از حفاظت
 اتباعشان با ارتباط در و دولتها ریسا با یهمکار با را اقدامات نگونهیا

 .دهند قرار رشیپذ مورد

 همه تعهد بر زین اهایدر حقوق 19۸2 ونیکنوانس 11۷ ی ماده
 دولت با یهمکار صورت به چه و یانفراد صورت به چه دولتها ی
 ی زنده منابع از حفاظت یبرا که یاقدامات اتخاذ در گرید یها
 نیا 11۸ ی ماده. دینما یم دیتاک هستند، یضرور آزاد یاهایدر

 و حفاظت ی نهیزم در تا خواهد یم عضو یدولتها از زین ونیکنوانس
 یهمکار گریکدی با آزاد یایدر ی زنده منابع تیریمد
 اقدامات یاجرا ی نهیزم در نیبنابرا. (UNCLOS, 1982)ندینما

 ی زنده یها گونه از یبردار بهره ی نهیزم در یتیریمد و یحفاظت
 با یهمکار صورت به هم و یانفراد صورت به هم ها دولت ییایدر
 ی نهیزم در. دارند یالملل نیب تعهدات و فیوظا ها دولت گرید

 بحث، مورد یاساس مسائل از یکی ها، دولت یانفراد تعهدات
 تحت یها یکشت بر یتیریمد و یحفاظت اصول اعمال یچگونگ
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 باشد یم آزاد یایدر در یریگیماه زمان در ها دولت تیتابع
(.2006 and Robinson, Kurukulasuriya.) 

 یها دولت ،19۸2 ونیکنوانس 6۳ ماده دوم بند اساس بر
 نندک یم آزاد یایدر در یادیص به اقدام که ییها دولت و یساحل

 یراب یتوافق به افتنی دست به ملزم (یکشت پرچم صاحب یدولتها)
 باشند یم     آزاد یایدر در الزم یتیریمد و یحفاظت اقدامات یاجرا

(UNCLOS, 1982). 

 Flag of) یمصلحت یها پرچم معضل انیم نیا در اما

Convenience )ای و یمصلحت یها پرچم. پابرجاست همچنان 
 یهاروش که ییها دولت یاقتدار حوزه در شده ثبت یها یکشت

 ای و کنند ینم یاجبار ای و هیتوص را یریگیماه ی نهیبه ق،یدق
 بارهدر آزاد یاهایدر یبرا یآلودگ کنترل یحداقل یاستانداردها

 .(Buck, 2010) کنند یم جادیا خود تیتابع تحت یها یکشت

 تیعتاب رییتغ از ممانعت یراستا در دیبا ها دولت نیبنابرا
(Reflagging )و یحفاظت اقدامات که ییها یکشت یمصلحت 

 یجد کنترل از فرار یبرا و نکرده تیرعا را آزاد یاهایدر در یتیریمد
. ندینما یارهمک گریکدی با ند،ینما یم تیتابع رییتغ به اقدام موثر و

 یکشت تا دهند صورت یآمد کار اقدامات هستند موظف ها دولت
 از فرار یراب یابزار عنوان به تیتابع رییتغ از آنها تیتابع تحت یها

 رد التیش یها تیفعال ی نهیزم در یتیریمد و یحفاظت اقدامات
 (.Wiser, 2001) نبرند بهره آزاد، یاهایدر

  یریگ جهینتحث و ب. 7

 رد را یریناپذ انکار نقش امروزه ییایدر ی زنده یها گونه
 نیتأم رد انیآبز مختلف یکاربردها. کنند یم فایا هاانسان یزندگ
 یم ئلهمس نیا گر انیب یکشاورز و یصنعت یهاتیفعال ،ییغذا مواد
 ودموج داتیتهد یتکنولوژ شرفتیپ با ر،یاخ یها سال در. باشد

 یجد از یکی هیرو یب دیص که ،ییایدر ی زنده یها گونه به نسبت
 زین آنها زا تیحما رو نیا از. است افتهی شیافزا ،باشد یم آنها نیتر

 ونهگ از حفاظت ی مسئله راستا نیهم در. است کرده دایپ ضرورت
 یالملل نیب ی جامعه توجه مورد ریاخ یها دهه در ییایدر زنده یها

 منابع نیا از حفاظت بر حاکم قواعد و اصول جیتدر به و گرفته قرار
 اسناد از دسته ود یکل طور به. اند افتهی توسعه آنها از داریپا استفاده و

 و اهایدر الملل نیب حقوق با مرتبط اسناد یعنی الملل نیب حقوق
 یاه گونه تیریمد و حفاظت ست،یز طیمح الملل نیب حقوق اسناد
 قواعد و لاصو وضع به و اند داده قرار توجه مورد را ییایدر ی زنده
 .اند پرداخته آنها از تیحما جهت الزم یحقوق

 را یخاص مرز ییایدر ی زنده یها گونه که ییآنجا از عالوه به
 ،ییایدر مختلف مناطق در آنها حضور کنند، ینم فیتعر خود یبرا

 یضرور آنها تیریمد و حفاظت ی نهیزم در را ها دولت نیب یهمکار
 مختلف مناطق که ییها گونه ی نهیزم در یهمکار نیا. سازد یم

 یمرزها در که ییها گونه ای و ندینما یم ریس را ها دولت ییایدر
 آزاد یایدر با ییایدر مناطق یمرزها ای و یساحل یها دولت ییایدر
 .باشد یم تر یضرور باشند یم آمد و رفت در

 ربراب در ییایدر ی زنده یها گونه از تیحما از یمهم بخش
 رد ها دولت یادیص یتهایفعال کنترل ی هیسا در ه،یرو یب دیص
 را الزم ریبتدا دیبا دولتها راستا نیا در. ابدی یم تحقق آزاد یایدر

 از یلمللا نیب یتیریمد و یحفاظت اقدامات نقض عدم تا ندینما اتخاذ
 یااهیدر در یادیص مشغول که آنها، تیتابع تحت یها یکشت یسو
 بتث به نسبت دیبا هادولت عالوه به. شود نیتضم هستند، آزاد

 آنها چمپر با یادیص یتهایفعال انجام به مجاز که یادیص یشناورها
 از کی چیه که کنند حاصل نانیاطم و نموده اقدام، هستند

 تحت اطقمن در ای و آزاد یهاآب در آنها پرچم با یادیص یشناورها
 .نپردازند یریگیماه به گرید یها دولت تیحاکم

 را ییایدر ی زنده یها گونه یبرخ از تیحما الملل نیب حقوق
 لیتشک و متعدد یها ونیکنوانس نیتدو قیطر از خاص، طور به

. است داده قرار توجه مورد ،یامنطقه و یالملل نیب یهاسازمان
 هاهگون نیا نیترمهم از هانهنگ و تن انیماه مهاجر، انیماه

  هستند.

 ،یریگیماه با مرتبط یها دولت الملل، نیب حقوق اساس بر
 یرهاایمع یاجرا و اتخاذ ی نهیزم در یهمکار و مشارکت به ملزم

 نیا. باشند یم مهاجر انیماه ریذخا با مرتبط یتیریمد و یحفاظت
 نیوتد با و التیش یا منطقه یها سازمان قیطر از تنها یهمکار

 یالملل نیب یها موافقتنامه ریسا ای و یالملل نیب معاهدات یاجرا و
 از یا هنمون مهاجر، انیماه ریذخا 1995 موافقتنامه. شود یم حاصل

 یبرا مالز یتیریمد و یحفاظت اقدامات که است ها موافقتنامه نیا
 .ردیگ یم بر در را مهاجر یها گونه از تیحما

 و قواعد از یعیوس حجم چند هر شد، گفته که آنچه به توجه با
 یها گونه از تیحما ی نهیزم در یا منطقه و یالملل نیب مقررات

 دارد ادامه همچنان آنها هیرو یب دیص اما دارد، وجود ییایدر ی زنده
 عدم و اسناد نگونهیا از ها دولت یکاف تیحما عدم از نشان که

 که دارد ضرورت اساس نیا بر. باشد یم آنها مقررات کامل یاجرا
 منابع از حفاظت و یبردار بهره در را خود یکوششها یتمام ها دولت
 که است یهیبد و بندند کار به یا مسئوالنه طور به ییایدر زنده
 در ییایدر ی زنده منابع از نهیبه حفاظت و مسئوالنه یبردار بهره

 در یهمکار ازمندین و بوده ها دولت و هاملت ی همه منافع جهت
 قواعد ی توسعه و نیتدو به ازین نیهمچن. باشد یم یالملل نیب سطح

 ییایدر زنده یها گونه از تیحما گوناگون یها جنبه خصوص در
 را یمقتض اقدامات زین نهیزم نیا در یستیبا ها دولت که دارد وجود

 مربوطه یالملل نیب یسازمانها قیطر از جمله از یالملل نیب سطح در
 .ندینما اتخاذ
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Abstract 

Exploitation of marine living resources, especially fish, has long been one of the most important ways of 

providing human food and has been considered a lucrative economic activity. In the past, the view has been 

that marine species are endless resources, but gradually, with increasing knowledge and awareness in this 

field, the view of countries about their infinity has changed and the need to protect them has become apparent. 

International law has considered the protection of marine species in recent decades, especially with the 

ratification of numerous international conventions and instruments. It should be noted that although there is 

a wide range of international and regional rules and regulations in the field of protection of marine species, 

but their overfishing continues, which shows the lack of adequate government support for such documents 

and non-implementation. Complete their regulations. Accordingly, it is necessary for governments to make 

every effort to exploit and protect marine living resources responsibly, and it is clear that responsible 

exploitation and optimal protection of marine living resources is in the interests of all nations. And 

governments need cooperation at the international level. There is also a need to develop and develop rules 

on various aspects of the protection of marine species, in which governments should take appropriate action 

at the international level, including through relevant international organizations. 
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