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 فصل سوم

 

کشورهای محاط در خشکه و پرسمان های ساماندهی بهره گیری از 

 منبع های اقیانوس جهانی

در رابطه با رشد تندبادانۀ فناوری برای دسترسی به کانسارهای سودمند در ژرفناها و اعماق 

اقيانوسها و درياها، و نيز در زمينۀ کشتی رانی و ماهيگيری، به تصميم مجمع عمومی ملل متحد 

به  یکه برای تهيۀ آن چندين سال کميته ي شد فراخواندهکنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ حقوق درياها 

عملکرد صالحيت محدودۀ از  فراتر یدرياها و اقيانوس ها بستراستفادۀ صلح آميز از نام کميتۀ 

 مصروف بود.ملی قضايی 

داشته اند سهم فعال کميته و نشست های کنفرانس سوم  آن نمايندگان دولتهای محاط در خشکه در کار

از منبع های جاندار و معدنی  به حل دشواری های مربوط به بهره برداریتوجه زياد که درآن 

)منطقۀ بستر درياها بيرون از  هااقيانوس جهانی و دسترسی دولتها به منطقۀ بين لمللی بستر دريا

 .صورت گرفت مرزهای فالت قاره(

ویژگی حق دولتهای محاط در خشکه در رابطه با بهره برداری از منبع  - ١

 های جاندار منطقۀ اقتصادی دولت ساحلی همسایه

نوز در نشست های نخستين آن کميته، گروه پرشماری از کشورها، اول تر ازهمه کشورهای رو به ه

ضرورت است تا نيازمندی های دولتهای ساحلی به دفاع، نگهبانی و تنظيم  رشد، پيشنهادکردند که

 ماهيگيری به نفع شهروندان خويش، در منطقۀ بيرون از مرزهای آبهای سرزمينی، به رسميت شناخته

شود. اين کشورها خاطر نشان نمودند که اصل آزادی ماهيگيری در آبهای آزاد که در حقوق بين الملل 

ای آزاد، برای شناخته شده است، هرچند برابری حقوقی را در راستای بهره گيری از دارايی های آبه



ند، کرده نميتوا های دولتهای رو به رشد را تامين ، اما در عمل، منفعتتمام کشورها اعالن کرده است

به  شزيرا دولتهای روبه رشد، با نداشتن توانايی های مادی و فنی، نمی توانند دورتر از ساحلهای خوي

گونۀ يکسان با آن دولتهای که چنين توانايی را دارند و صاحب ناوهای ماهيگيری مجهز و بسيجيده 

متحد دربارۀ حقوق دريا  کنفرانس سوم مللدرياها و بستر اين ديدگاه در کميتۀ  1اند، ماهيگيری کنند.

پيشنويس ها در رابطه با حقوق دولت های بسی از ها از سوی بيشترين کشورها پذيرفته شد و در 

دريايی است  ميلی بازتاب يافت. منطقۀ اقتصادی آن منطقۀ ٢٠٠منطقۀ انحصاری  برقراریبه  ،ساحلی

زنده و در آن حق حاکميت خويش را بر منبع های بوده و دولت ساحلی  پيوستهسرزمينی که به دريای 

 2آن واقع است، اجرا می کنند.بستر دريا و زيرکانی )معدنی( که در دريا، بستر 

گروهی کوچکی از دولتهای امريکايی التين مانند اوراگوای، پيرو، اکوادور، کوستاريکا، ارژنتين، 

گونۀ فعال و کنا از سوی جمهوری توده يی  و هم در کنفرانس، به ،پانامه و برازيل که هم در کميته

ميلی  ٢٠٠چين حمايت می شدند، به اين امر پامی فشردند که حق کشورهای ساحلی بايد به برقراری 

ميلی آبهای ساحلی شناخته شود، زيرا از ديدگاه آنان، تنها ازين  ٢٠٠منطقۀ اقتصادی و هم به برقراری 

 فعت های دولتهای ساحلی را تضمين کرد. مناز طريق است که می توان دفاع واقعی 

دريا ها نشان داد که نمايندگان دولتهای محاط در  بسترجريان کار در نشست های نخستين کميتۀ 

خشکه در رابطه با گرايش در راستای شناسايی قلمروی حاکميت دولت های ساحلی بر منطقه های 

، بودبد  کهسايی، وضعيت اين کشورها را تند، چون اين شنابس منفی مينگريساز دريا، تر گسترده 

کشورهای محاط در خشکه از سوی دولتهای دارای وضعيت نامناسب ديدگاه بدتر می ساخت.  همباز

جغرافيايی، يعنی از سوی کشورهای که به سبب موقعيت خاص جغرافيايی، تنها دسترسی محدود و 

  3کم پهنا به دريا دارند، نيز پشتيبانی می شد.

را از  4ميلی ٢٠٠با آن هم، نمايندگان دولت های محاط در خشکه انديشۀ منطقۀ سرزمينی با پهنای 

از پيشنويس منطقۀ انحصاری اقتصادی، در صورتی که منفعت های آنان ريشه ردکردند و در ضمن 

 بودته شده دريا ها گف بسترکردند. در بيانيۀ نمايندۀ بوليويا در کميتۀ  حمايتنيز در نظر گرفته شود، 

برای اينکه کشورهای درونقادره يی از پذيرش منطقۀ اقتصادی بسته که برای دولت های ساحلی »که 
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دارد، پشتيبانی کنند؛ الزم است که دولتهای محاط در خشکه به منبع های  فزونشمارمنفعت های 

 5جاندار درين منطقه با شرط های مساوی با دولت های ساحلی دسترسی داشته باشند.

درک کردند. اين ديدگاه در  را نمايندگان دولت های ساحلی ديدگاه دولت های محاط در خشکه

کنفرانس پيشکش شد،  بستر درياها درپيشنويس های ماده ها دربارۀ منطقۀ اقتصادی که به کميتۀ 

 بازتاب يافته است. 

ی به گونۀ رسمی نخستين سند که در آن حق دولت های محاط در خشکه در منطقۀ انحصاری اقتصاد

نتيجه درياها شد و برپايۀ  بسترۀ تقديم کميت ١٩٧٢شناخته شده است، پيشنويس کينيا است که در سال 

ی کشور های افريقايی در ياوندا پيريزی شده بود. در مادۀ ششم پيشنويس گفته های سيمينار منطقه ي

ندرون منطقۀ خويش برای دولت ساحلی بهره برداری از منبع های جاندار را در ا»می شود که 

کشورهای که تقربن ساحلی دريايی آن برای و نيز، که ساحل دريايی ندارند،  ورهای همسايۀ خودکش

که اينندارند و همچنان برای کشورهای که شيالت قاره يی اندک دارند، اجازه ميدهد، به شرطی 

 6اشته باشد.مؤثر سرمايۀ ملی قرار دنظارت شرکت های توليدی آن دولت ها به زير 

در رابطه با  ١٨٧٣پيشنوشت های مادۀ ششم پيشنويس کينيا، در اعالميۀ سازمان وحدت افريقا سال 

برای  ،کشورهای افريقايی می پذيرند که»حقوق درياها رشد بيشتر يافت که در آن گفته شده است 

درونقاره  ید کشورهامنبع های جاندار منطقه به خدمت همه مردمان اين منطقه قرارگيرد، باي ،اينکه

ای و ديگر کشورهای که در وضعيت نامناسب جغرافيايی واقع اند، بر بنياد حقوق برابر مانند 

افقنامه های دوجانبه يا چند شهروندان دولت های ساحلی، بر پايۀ همبستگی افريقايی و بر اساس تو

رداری منبع های جاندار منطقه که می توانند در آينده تهيه گردند، حق دريافت سهمی در بهره ب جانبه

 7های اقتصادی کشورهای همسايۀ ساحلی خويش، داشته باشند.

بدينسو، در عمل، تمام پيشنويس های که در رابطه با منطقۀ اقتصادی برای  ١٩٧٣از آغاز سال 

شيده شده است، کدرياها و کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ حقوق درياها پيش  بستربررسی به کميتۀ 

  حقوق کشورهای محاط در خشکه درين زمينه ياد می کنند.از 

 شده می شود يافته های زير را يادآور شد:ه بر پايۀ پيشنويسهای پيشنهاد

نزديک به همه دولت های ساحلی که به پشتيبانی از مفهوم منطقۀ اقتصادی سخنرانی کردند، حق 

های جاندار منطقۀ اقتصادی دولتهای کشورهای محاط در خشکه را به کاوش و بهره برداری از منبع 

 شناخته اند.   تبعيضهمسايۀ ساحلی بر پايۀ دادگرانه يا بی 
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همراه با آن نمايندگان دولت های ساحلی به اين باور اند که چنين حقی تنها از راه بستن توافقنامه ها 

ينيا، ضمن سخنرانی ميان دولت های عالقمند به آن می تواند عملی و اجرايی شود. چنانچه نمايندۀ ک

هييت نمايندگی کينيا مشکلی نمی بيند بر »خاطر نشان کرد که  ،س کنفرانساخويش در نشست کاراک

اينکه از آن مقرره های پشتيبانی کند که برای دولت های محاط در خشکه امکان هايی را پيشبينی می 

بدون دولت های همسايۀ ساحلی  تا در کاوش و بهره برداری از منبع های جاندار منطقۀ اقتصادی ،کند

دوجانبه يا  خردمندانۀ ی می تواند تنها بر پايۀ توافقنامه های. اما چنين شريکشريک شوند تبعيض

نمايندگان دولتهای  سوی زادربارۀ منصقۀ اقتصادی که  پيشنويس ماده ها ١٩در مادۀ «. منطقه يی باشد

، اتحاد شوروی و اکراين پيشکش شد، گفته می بالروس، بلغاريا، جمهوری دموکراتيک المان، لهستان

چگونگی بهره برداری از سوی دولتهای محاط در خشکه... به ويژه پيشبرد ماهيگيری در »شود که 

بری با شهروندان آن کشور، از راه منطقۀ اقتصادی دولت های همسايۀ ساحلی بر بنياد اصل برا

به پيشنويس های همسان  یمقرره ها«. ر می گرددامضای توافقنامه ها توسط دولتهای عالقمند، برقرا

 دولتهای ديگر، نيز ديده می شود.

س های خويش قيدی را درجانيده بودند که يکشورهای ساحلی درحال رشد آسيا و افريقا در پيشنو

مطابق آن امتياز ماهيگيری در منطقۀ اقتصادی دولتهای ساحلی تنها به شهروندان کشورهای محاط 

شرکتهای که زير نظارت مؤثر عملی آن دولت ها قراردارند، واگذار می شوند و نمی  درخشکه يا به

و نه از راه ساختن شرکتهای مختلط، به راه کدام مجوز يا پروانه جمله، نه از از  هيچصورت،تواند به 

 طرف سوم داده شود.

کشور افريقايی و ديگری از سوی کشورهای هند، کانادا،  ١٢که يکی از سوی  ،دو پيشنويس ديگر

کينيا، و سريالنکا پيشنهاد شده بودند، دارای ويژگی های متمايز بودند. در آنها پيشبينی شده است که 

در توافقنامه های دوجانبه ميان دولتهای ساحلی و دولت محاط درخشکه نه تنها شرط های استفاده از 

ع های جاندار منطقه، بلکه همچنان بهره برداری از ساحۀ منطقۀ اقتصادی که حق بهره برداری از منب

اجرای اين حق در آن عملی می شود، نيز در نظر گرفته خواهد شد. بدين گونه، اين پيشنويس ها بر 

اين گمانه تکيه دارند که حق واگذاشته شده به يک دولت محاط در خشکه برای بهره برداری از منبع 

منطقۀ اقتصادی دولت ساحلی همسايه به تمام منطقۀ اقتصادی نمی گسترد، بلکه به يک  های جاندار

ی که حد و مرز آن از طريق توافقنامه های دوجانبه برقرار و آنهم ساحه يساحۀ معين آن می گسترد، 

 می گردد.

ردند، نيز پاميش یميل ٢٠٠کشورهای امريکای التين که در برقراری پهنای آبهای سرزمينی به اندازۀ 

آنان در پيشنويس های خويش از حق دولت های محاط در خشکه به دريا يادآوری نموده اند. با اينهم، 

ميلی آبهای ساحلی خويش  ٢٠٠حق دولتهای محاط در خشکه را در مرزهای  خويشدر پيشنويس های 

 ١٤ه،  در بند می شناسند، اما بر مبنايی حق ترجيحی در مقايسه با کشورهای سوم. به گونۀ نمون

با دولت های فاقد ساحل دريايی، بايد توافقنامه های دوجانبه »يشنويس ارژنتين گفته می شود که پ

عادالنه که در رابطه با دولت های سوم ترجيحی ميباشند، به منظور اجرای )نظام( دربارۀ هنجارگان 

ا منبع های جاندار می حقوق ترجيحی در رابطه ب«. حق ماهيگيری در همان ساحۀ دريا عقد گردد

توانند تنها بر اساس توافقنامه های دوجانبه يا منطقه يی ميان دولتهای محاط درخشکه و دولت های 



يا حقيقی کشورهای سوم  یساحلی انجام يابد و اين حقوق نمی تواند به کساوندان )شخص های( حقوق

 واگذاشته شود.

ميلی و  ٢٠٠چه در رابطه با منطقۀ اقتصادی  ،حلیاز ميان همه پيشنويس های که از سوی دولتهای سا

سند کاری که از سوی دولت به ميلی پيشنهاد گرديده بود، ميتوان  ٢٠٠چه در رابطه با آبهای ساحلی 

های پاناما، پيرو و اکوادور پيش کشيده شده بود، توجه کرد. زيرا اين سند يگانه پيشنويسی است که 

ل های گسترده و پهناور سهم گرفته اند و در آن راهکار منطقه ساح دارایدر آن دولت های ساحلی 

يی برای حل مشکل دسترسی دولت های محاط درخشکه به دريا، در رابطه با منبع های جاندار آن، 

دولت های ساحلی که در يک »، بخش نهم پيشنويس گفته می شود که ١٦پيش بينی شده است. در مادۀ 

ت دارند و با دولت های محاط درخشکه پيوسته نميباشند، حق بهره منطقه موقعيريزه منطقه يا يک 

ترجيحی را به شرکت های ملی کشورهای محاط در خشکه، در دريای پيوسته به  نظامبرداری و 

منطقه يی و دوجانبه، با درنظر داشت منفعتهای  ريزهساحل خويش، بر پايۀ توافقنامه های منطقه يی، 

  8«.د گذاشتخواهنوا دولت های مربوطه، 

کشور های محاط در خشکه توجه به حقوق خويش را که در پيشنويس های دولت های ساحلی پيشنهاد 

همگانی ارزيابی می کردند مبنا بر اينکه  به عنوان انديشۀآن به گرديده بود ارزشناک می ديدند و 

به  چشمداشتدون ره برداری از منبع های جاندار، بهگسترش قلمرو دولت های ساحلی به کاوش و ب

 ام گيرد.ت های محاط در خشکه نمی تواند انجحقوق و منفعت های دول

های پهنای آب همانگونه که در فوق بيان شد، نماينگان دولت های محاط در خشکه مخالف برقراری

دولت های محاط در خشکه هم در  ،بودند. در پيوند با منطقۀ اقتصادی یميل ٢٠٠ساحلی به اندازۀ 

دو راه حل ممکن را برای حل پرسمان  ، نخستين نشست های کنفرانس دردريا ها و هم  بسترکميتۀ 

 سهمگيری آنان در بهره برداری از منبع های جاندار منطقۀ نامبرده پيشنهاد نمودند.

بازيابی و گسترش منبع آنها پيشنهاد کردند که دولتهای محاط در خشکه بايد در رابطه با  اينکه، نخست

حقوق مساوی با کشورهای همسايۀ ساحلی خويش داشته باشند. در نشست ندار منطقه، های جا

کشور دارای  ٦و  9کشور محاط در خشکه ١٥کاراکاس کنفرانس ملل متحد دربارۀ حقوق درياها 

دولتهای »ند که در آن گفته می شود: گذاشتپيشنويس ماده هايی را پيش  10موقعيت نامساعد جغرافيايی

و  بازيابیحق شرکت در از  11و دولتهای ديگر دارای موقعيت نا مناسب جغرافيايی محاط در خشکه

بی ... دولت همسايۀ ساحلی خويش بر اساس برابر و 12 برداری از منبع های جاندار منطقۀ بهره
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 بلژيک، عراق، هالند، سنگاپور، فنلند، سويدن. ن  

11
  ن. شود شناسنده بايد «نامناسب جغرافيايی موقعيت دارای های دولت» دقيق مفهوم که است شده يادآوری سند، پيوست در  

12
ميلی تعيين نگرديده بلکه  ٢٠٠ها به جای پهنای منطقۀ اقتصادی گذاشته شده است، هرگاه در کنفرانس دربارۀ حقوق دريا ها محدودۀ نقطه   

 کدام محدودۀ ديگر برای پهنای آن منطقه تصويب شود.ن



و بهره برداری خردمندانه از منبع های جاندار  بازيابیآسانسازی  . به خاطرتبعيض دارا می باشند

ی ازين منطقه ها، گيرساحه های معين از منطقه، دولت های عالقمند می توانند برای تنظيم بهره 

 13«.درخور را امضا کنند یتوافقنامه هاي

پيشنويس خاطر نشان شده است که اگرچه کشورهای محاط درخشکه و ساير دولتهای دارای  ٤در مادۀ 

هيچگاه گفته به دولت های ديگر بدهند، اما اين  ٢قعيت نامناسب نبايد حقوق خويش را همنوا با مادۀ مو

ن المللی اجازه نداشته باشند از دولتهای سوم يا از سازمانهای بي هابه اين معنا نيست که اين دولت

 14شاف صنعت ماهيگيری خويش به دست آورند.مربوطه کمکی را برای انک

يشنويس های دولتهای محاط درخشکه و دولتهای دارای موقعيت نامناسب جغرافيايی از تفاوت پپس، 

پيشنويس های دولتهای ساحلی که در آن نيز حق دولتهای محاط درخشکه برای فعاليت های ماهيگيری 

 در چيست؟ ،ميلی شناخته می شود ٢٠٠در منطقۀ 

ای دارای موقعيت نامناسب جغرافيايی تفاوت اين است که دولت های محاط درخشکه و دولته يننخست

که حقوق واگذاريده شده به آنان نبايد وابسته به  را نوشته اند، به اين نظر بودندکه اين پيشنويس ها 

ۀ ساحلی باشد. از ديدگاه آنان، ا ريزه منطقه يی با دولت های همسايامضای توافقنامه های دوجانبه ي

از منبع های جاندار منطقه های اقتصادی دولتهای  هره برداریبدربارۀ حقوق آنان برای  اگر هنجارها

ی دوجانبه با دولت همسايۀ ساحلی در پيماننامۀ جهانی حقوق دريا ها گنجانيده شود، انعقاد توافقنامه ها

 .آن د، نه همچون شرط الزمی و حتمیباشآسانی کار ساحلی بايد وسيله ای برای 

« می توانند»پيشنويس که در فوق آورده شد، گفته می شود که توافقنامه های دوجانبه  ٢در مادۀ 

)توافقنامه ها حتمی نيستند( برای آسانسازی بهره برداری عادی و خردمندانه از منبع های جاندار 

)يعنی نه هر منطقه، بلکه تنها آن منطقه های که تعهد های در آن طلبيده می « مشخصمنطقه های »

 انعقاد شوند.، (شود

شود که مين الزم است تض»روشنی می انداخت، بيان داشت که  يادشده نمايندۀ اتريش که به پيشنويس

وابسته به نگرش اند، دارای موقعيت نامناسب جغرافيايی که دولت های به آن  اجرای حقوق ويژه

اگر بستن »د که در بيانيۀ نمايندۀ دولت سنگاپور اشاره شده بو 15«.دولت های ساحلی نباشد

برای دولتهای محاط در خشکه و دولتهای دارای  حلقراردادهای دوجانبه يا منطقه يی يگانه راه 

دريا سود بگيرند، اين امر  در بهره برداری منبع های جاندار باشد که ازموقعيت نامناسب جغرافيايی 
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(، پيشنويس ماده های Doc. A/Conf.62/C.2/L.39ناسب جغرافيايی )کشور محاط درخشکه و کشورهای دارای موقعيت نام ٢١پيشنويس   

( به کميتۀ ششم اعماق دريا ها، doc. A/AC.138/SC.11/39را که از سوی دولتهای اتريش، افغانستان، بلژيک، بوليويا، نيپال و سنگاپور )

 کشورهایهای ماهيگيری دولت های محاط در خشکه و  پيشنهاد شده بود، عوض کرد. اما در رابطه با راهکار های حل مسألۀ تامين منفعت

 ، در منطقۀ اقتصادی دولت های ساحلی همسايه، اين پيشنويس از پيشنويس قبلی کدام تفاوتی ندارد.نجغرافيايی نامناسب موقعيت دارای

15
 Doc.A/AC.138/SR.11/SR.68 



لی را به ويژه در زمان و دولتهای غير ساح رددولت های ساحلی را به يک موقعيت ممتاز می گذا

  16«.دادمی قراربس ضعيف  موقعيتپيشبرد گفتگو ها درينباره در يک 

سألۀ دسترسی به دريای آزاد بدون شک اين راهکار با راهکار دولت های محاط در خشکه برای حل م

يده در پيماننامۀ بين المللی جهانی گنجانآنان که در آن تالش می شود تا حقوق بنيادين همسان است 

 شود تا به اين طريق از وابستگی به توافقنامه های دوجانبه کاسته شود.

ت نامناسب محاط در خشکه و دولت های دارای موقعي پيشنويس دولت هایتفاوت در  دومین

بيان می گردد که دولت های « دولتهای همسايۀ ساحلی»يح عبارت جغرافيايی در موضوع توض

بلکه همه دولتهای ساحلی اند يادشده در پيشنويس، نه تنها دولتهای هم مرز خويش را در نظر داشته 

پيشنويس گفته می شود که  ۲دارند. در يادداشتی در پيوند با مادۀ  به چشم منطقه را نيز ريزهمنطقه يا 

گرفته اند، هلوی هم جاهلو به پپنه تنها شامل دولتهای می شود که « همسايۀ ساحلی دولتهای»عبارت 

بلکه همچنان شامل همه دولتهای منطقه می شود که به اندازۀ کافی نزديک به دولت محاط در خشکه  

 «.گرفته اندقرار دارای موقعيت نامناسب جغرافيايی يا نزديک به دولتجادارند 

برای سازگاری منفعت های دولت های ساحلی و محاط در خشکه در منطقۀ  راه حل ممکن ديگری که

ه بيرون از آبهای سرزمينی پيشنهاد شده بود، برقراری منطقۀ اقتصادی نه برای يک دولت جداگانه بلک

منطقه بود. پيشنويس ماده های که دربارۀ منطقۀ اقتصادی منطقه يی برای همه دولتهای منطقه يا ريزه 

درياها  کميتۀ بسترنشست  ينه بود، از سوی نمايندگان دولت های زمبيا و اوگاندا در ششمپيشنهاد شد

س سوم ملل متحد دربارۀ حقوق نمايندگان بوليويا و پاراگوای در دومين نشست  کنفراناز سوی و بود 

 .ارايه شدها دريا

از  فراتراحلی حق دارند در هردو پيشنويس بيان شده بود که دولتهای ساحلی و دولتهای همسايۀ غير س

از همان  پاره يیمنطقۀ اقتصادی منطقه ای ايجاد کنند. دولت های که يک ميلی،  ١٢آبهای ساحلی 

کجا و از و نگهبانی از منبع های آنجا را باهم ي گسترش نۀ بازيابی،منطقه هستند، فعاليت ها در زمي

پيشنويس ها در منطقه های اقتصادی  ،همخوان با آن 17ی اداره می کنند.طريق سازوکارهای منطقه ي

منطقه ای، همکاری دولتهای سوم، سازمانهای بين المللی دولتی يا غير دولتی از هرگونه که باشند، 

که برای تمويل  هر منبعهمچنان همکاری شخص های حقيقی و حقوقی و دريافت کمک مالی از 

 روا ميباشد.باشد، فعاليت های سازوکارهای منطقه ای 

)دولتهای محاط « ٥٢گروه »دولتهای ساحلی و کشورهای به اصطالح  ديدگاهف سازگاری به هد

درخشکه و دولتهای دارای موقعيت نامناسب جغرافيايی( در نشست پنجم کنفرانس سوم ملل متحد 

« ٢١گروه »( از نمايندگان هردو طرف يک گروه نو بنام ١٨٧٦سپتمبر سال  -دربارۀ دريا ها )اگوست 

 .گزيده شدمايندۀ کشور فيجی نکه رييس آن ايجاد شد 
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پيشنويس ماده های را که می  داشت، سرانجام توانستبا اينکه ديدگاه های بس ناهمسان « ٢١گروه »

ماهيگيری در منطقۀ  در رابطه بادربارۀ حقوق کشورهای محاط درخشکه ، توان يک سازش خواند

 د.هيه و تاييد کناقتصادی دولتهای ساحلی ت

بهره حق دارند بر بنياد خاص در دولت های محاط در خشکه گفته می شود که آن پيشنويس  ١در بند 

 ،سهم بگيرندريزه منطقه يا مان منطقه برداری از منبع های جاندار منطقۀ اقتصادی  دولتهای ساحلی ه

 در نظر بگيرند.را درين زمينه وضعيت اقتصادی و جغرافيايی همه دولتهای ذيعالقه  ،و در ضمن

راه بستن توافقنامه های دوجانبه، ريزه  چگونگی چنين سهمگيری توسط خود دولتهای ذيعالقه و از

 (.٢ )بند منطقه يی و منطقه يی انجام می يابد

به بهره برداری از منبع پيشنويس ماده ها، گفته می شود که حق دولتهای محاط در خشکه  ۳در بند 

مجاز  ،شامل منبع های مازادی ميشود که شکار آن مطابق ماده های پيماننامه های آينده های جاندار،

. ولی، اگر در منطقۀ خواهد بودحق ترجيحی يک در برابر کشورهای سوم اين حق و  شمرده شود

 اين مسأله را چندانی از گونه های حيوانی وجود ندارد، پس دولت های ذيعالقه می توانند معين، مازاد

 به گونۀ که، ،تنظيم کنند به گونۀ عادالنهمنطقه ای يا منطقه ای ريزه دوجانبه، های ز طريق همکاری ا

به دولت های ذيعالقۀ محاط در خشکه اجازۀ بهره برداری از منبع های جاندار چنين منطقه يا منطقه 

 داده شود، البته وابسته به وضعيت و با توجه به عامل های زير: ،ها

توانايی های آنان برای رفع اين  ده های خوراکی دولتهای ذيعالقه وبه فراور مندی هانياز -الف 

 نيازمندی ها؛

دولت  یيانبار برای گروه های ماهيگيری يا صنعت ماهيگيرپيامد های زضرورت پرهيز از  -ب 

 ساحلی يا کدام بخشی از آن دولت؛

ره برداری از منبع های جاندار منطقه های کدام پيمانه دولتهای محاط در خشکه در بهاينکه، به  –پ 

 اقتصادی دولت های ديگر ساحلی سهم می گيرند يا حق دارند سهم بگيرند؛

دولتهای ديگر محاط در خشکه را به بهره برداری  ،به کدام پيمانه يک دولت ساحلیاينکه،  -ت 

بيحد به يک دولت ساحلی و نظرداشت اين که فشار با درمنطقۀ اقتصادی خويش اجازه می دهد و البته 

  يا در بخشی از دولت ساحلی وارد نشود.

پيشنويس ماده ها بيان شده است که دولتهای پيشرفتۀ محاط در خشکه می توانند حق بهره  ٤در بند 

پيشرفتۀ همان منطقه يا همان  تنها در منطقه های اقتصادی دولت هایرا برداری از منبع های جاندار 

 آن متعلق اند، انجام دهند.  منطقه که بهريزه 

از بررسی پرسمان های تامين حقوق دولت های محاط در خشکه در عرصۀ ماهيگيری در پيوند با 

دريايی، می توان به  یميل ٢٠٠گسترش حقوق حاکميت دولتهای ساحلی بر منبع های جاندار در محدودۀ 

 نتيجۀ زير رسيد. 

قضايی خويش  حاکميتند دولت های ساحلی نمی توانند از آنجاييکه دولت های محاط در خشکه به مان

دريايی بگسترانند، حقوق آنها که پيش ازين در منطقه  یميل ٢٠٠را به منبع های جاندار در محدودۀ 



دريايی متصل به آبهای سرزمينی بر اساس اصل ماهيگيری تضمين گرديده است بايد محفوظ های 

ميتوانست اعطای حق ماهيگيری به دولتهای ، ن مشکلبماند. يکی از پذيرفتنی ترين روش حل اي

مساوی با شهروندان آن بر اساس محاط در خشکه در منطقۀ اقتصادی کشورهای همسايۀ ساحلی 

، همانگونه که در شماری از پيشنويس های پيشگذاشته شده در کميتۀ بستر درياها و در باشد کشورها

 ينی شده است.کنفرانس سوم ملل متحد در امور دريا ها پيشب

را که بيدرنگ در زمان سهمگيری اين  یالبته اين حق به ذات خويش نمی تواند پرسمانهای بغرنج

يد می آيد کشورها از بهره برداری منبع های جاندار منطقۀ اقتصادی دولت های همسايۀ ساحلی، پد

سوی کشتی های  ازکه می توان نصاب شکار اين يا آن گونۀ ماهی ها را حل کند. بگونۀ نمونه، ن

دولتهای ساحلی و دولت های محاط در خشکه انجام می گيرد، پيش از پيش بيان داشت. در چنين 

حالتی، حتا گسترده ترين تدوين يک پيماننامۀ جهانی بين المللی نميتواند جای توافقنامه های دوجانبه را 

شکه برای بهره برداری از بگيرد. اين همه، اين را باورمند می سازد که حق دولت های محاط درخ

منبع های جاندار منطقه های اقتصادی دولت های همسايه می تواند تنها از طريق توافقنامه های 

 دوجانبه و چندجانبه ميان دولتهای ذيعالقه عملی گردد.

برای اينکه حق دولت های محاط درخشکه از سوی شرکت های بزرگ کشورهای سرمايه داری چون 

به منطقۀ اقتصادی دولتهای ساحلی، الزم است که در پيماننامۀ  گری شود برای رخنهپوششی استفاده ن

تهيه می گردد، پيشنوشت )قاعده(هايی گنجانيده شود که در آينده جهانی دربارۀ حقوق دريا ها که 

آن بر فعاليت های ماهيگيری دولت های محاط درخشکه در آن منطقه از سوی دولت يا با مطابق 

 کنترول مؤثر انجام يابد. سرمايۀ ملی

نظريۀ منطقۀ اقتصادی مشترک منطقه يی، بدون شک می توانست يکی از راه های باشد برای دفاع 

از منفعت های دولت های محاط درخشکه در بخش ماهيگيری، اما اين نظريه از سوی بيشترين 

ضمن ايراد بيانيه از سوی کشورهای ساحلی چندان حمايت نشد. از جمله رييس هيات نمايندگی کينيا، 

انديشۀ منطقۀ مشترک منطقه يی در افريقا، در کنفرانس گروه »ت که دولت های افريقايی بيان داش

کشور افريقايی محاط در خشکه با  ١٤دولت های افريقايی در نيويارک به بحث گذاشته شد و ردشد. 

 «.اين فيصله موافقت کرده اند

 


