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 چکيده
را صنعت و کشاورزی با نیازهای بشر های ضرورت همگونی بخش و کاهش روزافزون منابع انرژی

مین منابع انرژی در أجدید در تهای را به اتخاذ شیوهها دولت توان از جمله مسائلی دانست کهمی

بع برداری از منابهره عدم تحدید دقیق در مرزها و نحوه .ها و بیرون از آن سوق داده استمرز حاشیه

مناقشات سیاسی و حتی  برای ورود به به نوعی راه که دهدمی این بیم را ،برخی کشورها مشترک

 نهعمالً امکان بهی ،و نفت نیز به علت طبیعت سیّال بودن منابع مانند گاز برخی.شودنظامی باز 

برداری از منابع طبیعی در نقاط ها در بهرهترین چالش دولتعمده .تحدید دقیق را سلب نموده است

حقوقی حاکم بر منابع به رژیم ، الملل در کنوانسیون حقوق دریاهابین حقوق .صفرمرزی است

 به ،ذکورم کنوانسیون مواد لکن برخی نکرده، نیز مقرر را خاص یترتیبات ننموده و تصریحمشترک 

 لنی زمان تا است نموده اشارهکشورهای دارای منابع مشترک  ،میادین مشترک از برداریبهره نحوه

قانون اساسی جمهوری اسالمی  54اصل  .یابند دست موقت اولیه و توافق یک به ،نهایی توافق به

طلبد می لذا است. قرار دادهدر اختیار دولت را صیانت از منابع طبیعی  وبرداری صالحیت بهره ،ایران

 شود بازتعریفالملل در حقوق بین معیار موجود ،المللیدر این وضعیت حقوقی نابسامان عرصه بین

های رویهالمللی، نگاهی به عرف بین و نظام حقوقی حاکم بر منابع طبیعی مشترکارزیابی با  و

با مداقه  بایده کخواهد شد  را موجب انزوای ایران ،انفعال در جامعه جهانی گردد. قضایی تحلیل

دن به رسیدرصدد  این تحقیقبرای آن تعیین تکلیف شود.  جدی در کنوانسیون سوم حقوق دریاها

المللی و تدوین یک قانون جامع یا پذیرش های بینهای تخصصی و همایشهتشکیل کارگرو ایده

ایران بجای تبعیت از مقررات است.شروط کشورها برای الحاق و تصویب به کنوانسیون حقوق دریاها 

راهی جامع در این تواند با دعوت از متخصصین داخلی و خارجی، به تهیه نقشهسایر کشورها می

 .نمایدمبادرت خصوص با حفظ حقوق خود 

 .یادین مشترک کشورهام ،کنوانسیون حقوق دریاها ،رژیم حقوقی اژگان کليدي:و
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 2 ، منصوره باقري پور 1 اهلل صابرينصرت
 .المللی ارس دانشگاه تهراندانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس بین 1
 .دانشجوی مقطع دکتری حقوق اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی 2

 
  نام نویسنده مسئول:

 اهلل صابرينصرت

  بررسی نظام حقوقی حاکم بر منابع طبيعی مشترک

 با اتکاء به کنوانسيون حقوق دریاها
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 مقدمه
  منابع طبيعی مشترک نظام حقوقی حاکم بر

ه مقدمدر  لذا .وجود عنصر حاکمیت است ،ودبر منابع طبیعی مشترک تصور نم هاتوان در یک نظام حقوقی برای دولتمی آنچه را که

 تصمیم

المللی ینقضایی بهای تعریفی مختصر از نقش رویه با بازتعریف معانی حاکمیت و اثر حقوقی آن در منابع طبیعی مشترک و بر این است که

 تا به نقطه مشترک شودو مرز نیز بازتعریف  گیردک مرزی مورد واکاوی قرار رژیم حقوقی میادین مشترمنسجم، در ایجاد یک نظم حقوقی 

 آید.مرزی واصل 

 

 1حاکميت

 بررسی مفهوم حاکميت الف( 

هنگامی که  ر.دیگهای اراده فوقای هقدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراد": از ؛ حاکمیت عبارتستاز علمای حقوقای هبه نظر عد

خیزد و خودجوش که از نیروی دیگری برنمی ی استیت که در حوزه اقتدارش دارای نیرو، بدین معنی اسشود، دولت حاکم استمی گفته

د و از هیچ قدرت دیگری تبعیت پذیرده و اجرای اقتدارش مانعی را نمیدر مقابل اعمال ارا .قدرت دیگری که بتوان با او برابری کند وجود ندارد

 [.9] "آیدصالحیت او از نفس وجودی او برمی هرگونه صالحیتی ناشی از اوست ولی ،کندنمی

 بنیاد هوممف این. است عالیه سیاسی اقتدار معنای به ساده و خالصه شکل به حاکمیت"باید گفت: در تعریف حاکمیت  ،به عبارت دیگر

 مردم رب کنترل معنای به حاکمیت ابتدایی، سطح در. بخشدمی مشروعیت ،معاصرملت  ـ دولت نظام به و آورده فراهم را مدرن الملل بین نظام

 توسط حاکمیت در مداوم رشد نمایانگر تاریخ، و گرددمی اعمال حکومت ساختار درون از نوعاً کنترل گونه این. است جغرافیایی فضای و

 حاکمیت اصطالح که بودای هنویسند نخستین ،2دنوست که ژان با حالی این در .[4] "است متمرکز قدرت زمانهم انباشت و ملیهای حکومت

 ییگانگ و همبستگی اصلی عامل، حاکمیتبه نظر وی . آورد سیاسی جامعه مفهوم ذاتی اجزاء شمار در را آن و کرد متداول اروپایی معارف در را

ضرورت بیان این تفاسیر صرفاٌ از این باب است که بتوان در این تحقیق  .بماند پایدار تواندنمی آن بدون سیاسی جامعه و است سیاسی جامعه

در زمینه استفاده از قدرت ناشی از آن، در بهره برداری از منابع مشترک به تصویر مطلق، نحوه اجرای آن را  معنای عام وه با بررسی حاکمیت ب

 کشید. لذا بیان واژه حاکمیت را در این تحقیق باید فارغ از اندیشه های سیاسی دانست گرچه چاره ای نیست که در این مقوله عنوان نماییم

 لکن آنچه که مقصود ما در این تحقیق است صرفاٌ بیام مواضع حقوقی است و بس.کاک با یکدیگر دارند فحقوق و سیاست رابطه ایی غیرقابل ان

یعنی حکومت در اجرای حاکمیت خود ، هیچگونه مانعی را در مقابل اراده اش ، حاکمیت عبارت است از قدرت برتر فرماندهی ،در واقع

ناشی از اوست.و مفاهیم حاکمیت و دولت چنان به یکدیگر و از هیچ قدرت دیگری نیز تبعیت نمیکند. فلذا هرگونه صالحیتی  نمی بذیرد

 وابسته و الزم و ملزوم یکدیگرند که یکی بدون دیگری فاقد معنا و وجود خواهد بود.

 

 طبيعی منابع بر حاکميت ب ( مفهوم

اساسی جمهوری اسالمی  قانون 54اصل حاکمیت بر منابع طبیعی جدای از اینکه در برخی از مواد قانون اساسی کشورها از جمله اصل 

و  .قضایی متداوای بر این پایه بنا شده استهای از منظر حقوق بین الملل عرفی نیز کامالً به رسمیت شناخته شده و رویه ،ایران قید گردیده

اقدامات زیست صالحیت اعمال حاکمیت بر منابع طبیعی خود از هرحیث از جمله اکتشاف ؛ بهره برداری ؛ ها دولت ،بر اساس همین اصل

 الءخ دولت، چند یا دو بین مشترک طبیعی منابع خصوص باشند.گرچه درمی . را داراو.. ،تحقیق و اکتشاف ،اهیگیریم ،دریانوردی ،محیطی

ضایی ق بین المللی و میثاقین در سایه عرف و رویه هاییهای لیکن با التجاء به مقاوله نامه ،داشته باشد ممکن است وجود توجهی قابل حقوقی

 .میتوان به نکات روشنی در این باب دست یافت و برون رفت از تنگناهای حقوقی در منابع مشترک را چاره جویی کرد

ها لتم کلیه»  :صراحت آمده استه ب فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادی حقوق به مربوط المللی بین در بخشی از بند دوم از ماده یک میثاق

 بر مبتنی الملی بین اقتصادی همکاری از ناشی تعهدات به لطمه بدون را خود طبیعی ثروت و منافع خود هایهدف به نیل برای توانندمی

 [.11] «برسانند  مصرف به آزادانه الملل بین حقوق و مشترک منافع

                                                           
1 Sovereignty 

 رساله شش" کتاب با نگارش بدن. است گراییمطلق حکومت نظریه کالسیک هواداران از و فرانسوی فیلسوف( 149۱-14۵۱) (Jean Bodin: فرانسوی به) بودن انژ -2 

 غیر به که ردک تعبیر دولت ناپذیر جدایی و مطلق قدرت معنی به را حاکمیت بدن .کند ایجاد رابطه یک حقوق و سیاسی قدرت بین تا کرد تالش "سیاسی حیات باب در

 .کند تحدید را آن تواندنمی مقامی یا فرد هیچ آن اراده و خداوند ذات از
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 مقررات از یک هیچ» :است اجتماعی و فرهنگی چنین بیان شده ،اقتصادی ،میثاق بین المللی مربوط به حقوق 24همچنین در ماده 

 شان ودخ طبیعی هایثروت و منابع از آنان آزادانه و کامل استفاده و تمتع و ملل کلیه ذاتی حق به که گردد تفسیر بنحوی نباید میثاق این

 [.11] «آورد وارد لطمه

در روابط بین الملل باید متقارن با قاعده  ،۵این عنصر مهم است که قاعده الضرار و الضرر فی االسالمی به نوعی تداعی کننده ،در واقع

 تاز هدر رفت آن نیز ممانع ،نحوی که ضمن بهره برداری منصفانه از منابع طبیعی توسط کشورهای هم مرز انصاف مد نظر قرار گرفته شود به

شده بود  ریزیپایه ،هاتایت حقوق کلیه دولاین تفاهم بین المللی در صدر اسالم و با رعی تردید باید صادقانه اذعان نمود که شالودهشود. بی

ر یّصرفاً یک برداشت ناقص و بدون محتوای آئین اسالم است که در آن روزگار به ِس ،المللی شاهد آن هستیم در عرصه بین و آنچه اکنون

 ینب حقوق مفهوم درقالب و شده تدوین مسلمان فقهای توسط که است حقوقی دانش ازای هرشت ؛ ملل اسالمی حقوق یا سیّر " معروف بود.

 نندبیمی اسالمی عدالت در را خود منافع و دارند اعتقاد اسالم به که آنانی روابط بر که است اسالمی قواعد مجموعه ؛ کنونی اسالمی الملل

 سلمانانم غیر و مسلمانان بین روابط بر ناظر و اسالمی مشروعیت ادامه اسالمی سیّر .میکند حکومت ؛ برندمی بسر اسالمی قلمرو ودرچارچوب

 .[7] "است

واگذاری و دریافت غرامت ناشی از لطمه  حق بهره برداری، اکتشاف،ها دولت ،باید اذعان نمود مطابق با اصل حاکمیت بر منابع طبیعی

 فاع از حقوقی حقه هر ملتید ،بین المللی به نوعیهای به منابع طبیعی و حقوق مرزی خود را دارا هستند و ضرورت حضور همیشگی در بازی

سالهاست بازیگران بین المللی خوبی بوده اند و این مهم گاهی  ،(سیاسی خودهای بدون در نظر گرفتن ایده)ها است که الحق و االانصاف دولت

 نمود.می گریات مقام معظم رهبری بیشتر نمایانبا ارشادات و تذکر

 دریای و رسفا خلیج در ایران اسالمی جمهوری دریایی مناطق قانون داد که کشور ایران با تصویبه این نکته را نیز باید مد نظر قرار البت

 جمهوری حاکمیت" :گونه تعریف نموده استتحت عنوان حاکمیت در دریای سرزمینی حیطه اقتدار خویش را این 1۵72 در سال عمان

 متصلهای آب ازای همنطق بر عمان دریای و هرمز تنگه فارس، خلیج در خود جزایر و داخلیهای آب و خشکی قلمرو از خارج ایران اسالمی

 دریای بستر زیر و بستر ،فوقانی فضای شامل همچنین حاکمیت این .دارد حاکمیت نیز شودمی نامیده سرزمینی دریای که مبدا خط به

 [.11] "باشد می سرزمینی

 ،قضایی و عرف دیپلماتیکهای موارد معنونه در این باب ضروری است با لحاظ رویهلذا با توجه به تعاریف فوق الذکر و همچنین سایر 

 نسبت به بازخوانی مقررات حاکم بر کنوانسیون حقوق دریاها و منابع طبیعی مشترک اهتمام نمود.

 

 منطقه مشترک مرزي ج (

، مناطق مشترک مرزی و نحوه تعامل با همسایگان و در این بخش بهتر است ابتدا به تعریف مرز، مرز دریایی، نحوه تعیین مرز کشورها

 :پرداخته شودعناوینی از این قبیل 

 را کشور هر زیرزمینی و هوایی دریایی، زمینی، قلمرو حد آخرین تعریف اساس بر .[5] شودمی گفته کشور دو میان فاصل خط به مرز

 [.1] استهمسایه  کشور از کشور یک جدایی و تشخیص عامل مهمترین "مرز"، در واقع. [۱و  5] گویندمی کشور آن مرز

 

صیانت از مرزهای کشور چنان واجد اهمیت است که رئیس جمهور در سوگند نامه خود پس از انتخاب به عنوان باالترین مقام  تعیین و

اساسی؛ خود را مکلف به اجرایی کشور در صحن مجلس شورای اسالمی و در حضور ریاست قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان قانون 

 . 5کندداشت آن میپاس

                                                           
لذا قابل ذکر است که  ."است اسالم در اضرار و ضرر گونه هر مشروعیت نفی به معنی الضرر قاعده" :است مرقوم داشته 2۱۵صفحه در کتاب اصطالحات االصول  صاحب -3 

 و ندارد مشروعیت اسالم در ضرر که است این آن مضمون شود ومی تعبیر نیز ضرر نفی قاعده و الضرار و الضرر قاعده ضرار، و ضرر قاعده ضرر، قاعده به قاعده این از

 توان به حدیث معروف زراره اشاره نمود.که می شده استدالل عقلی، و روایی قرآنی، ادله به قاعده این اثبات برای .است شده نفی اسالم در اضرار و ضرر هرگونه

 ورایش یاعضا و قضائیه قوه رئیس حضور با که ایجلسه در اسالمی شورای مجلس در جمهور رئیس»: یکم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بیست و یکصد اصل -5 

 .نماید می امضاء را سوگندنامه و کند می یاد زیر سوگند ترتیب به شودمی تشکیل نگهبان

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 و اسالمی جمهوری نظام و رسمی مذهب پاسدار که کنم می یاد سوگند متعال قادر خداوند به ایران ملت برابر در و کریم قرآن پیشگاه در جمهور رئیس عنوان به من

 یاعتال و مردم به خدمت وقف را خود و گیرم کار به ام گرفته عهده بر که مسئولیتهایی ایفای در راه را خویش صالحیت و استعداد همه و باشم کشور اساسی قانون

 ملت برای اساسی قانون که و حقوقی اشخاص حرمت و آزادی از و بپرهیزم خودکامگی گونه هر از و سازم عدالت گسترش و حق از پشتیبانی ،اخالق و دین ترویج کشور،

 اسالم رپیامب از پیروی و خداوند از استعانت باو  نورزم دریغ اقدامی هیچ از کشور فرهنگی و اقتصادی و سیاسی استقالل و از مرزها حراست در. کنم حمایت است شناخته
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قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصالحات جزیی با  171همچنین مطابق اصل 

مایندگان جم مجموع نرعایت مصالح کشور به شرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقالل و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهارپن

 دارد.که این اصل نیز اهمیت خطوط مرزی ترسیم شده را بیان می، [1۱] مجلس شورای اسالمی برسد

 گفته شود،می متوقف کشور هر سرزمینی حاکمیت یا سیاسی قدرت اعمال آن در که ایمحدوده به حقوقی اصطالح لیکن مرز، در

 [.21] شودمی

وره های کشچندان، در نحوه بازتعریف مرز، در ادبیات سیاسی، حقوقی، نظامی، جغرافیایی و غیره در نگارهبه نظر میرسد تفاوتی نه 

 وجود داشته باشد.

 ارجاند غیر منابع از برداریبهره در هادولت همکاری یعنی مشترک منطقه و النهایه تعریف منطقه مشترک نیز این گونه خواهد بود:

 [.1] باشد آنها بین فیما اختالف مورد که مناطقی در یا مرزی خطوط در متداخل

 

 کنوانسيون حقوق دریاها و منابع طبيعی مشترک
مقدمات و تشریفات الزم  گذشته سال۵4 طی اما است نموده امضا ،با حق تحفظ و رزرو را دریاها حقوق 1912 کنوانسیون ایران دولت

 ه آنآن و یا چیزی شبیه ب تصویب برای مجلس و یا دولت درای هالیح یا طرح نیز هیچ تا کنون و را برای تصویب آن به انجام نرسانیده است

شورای  هایتحریم ،ایوجود مسائل مهم دیگر از جمله قضیه انرژی هسته و شاید ،است و تاکنون به لحاظ رعایت مصالح نظام وکشور نشده ارائه

 لئهیچ نهاد داخلی به جهت وجود مسا عراق. لیبی و ،انقالب در کشورهایی چون یمناز جمله وقوع ای همنطقهای بحران ،پدیده داعش ،امنیت

 نسبت به این ،لیکن ضروری است با توجه به محدودیت فزاینده انرژی در جهان امروز .در این خصوص اهتمامی نداشته است ،ترتر و ارجحمهم

مقررات الزم و ضروری را برای دستیابی بهتر و  ،ایر کشورهای هم مرزرژیم حقوقی حاکم بر س اره جویی شده و با مطالعه تطبیقیمهم چ

 منابع مشترک مرزی تدوین نمود. حفاظت از

 ت خارجی جمهوریناپذیر سیاس کشورهای همجوار که از اصول خدشه قابل ذکر است با توجه به رعایت اصل همزیستی مسالمت آمیز با

جمهوری اسالمی ایران  ،اختالفات شفایی در استفاده از منابع مشترک مرزی با برخی کشورهای همسایه بجز اندک [.1۱] 4اسالمی ایران است

 تصویب علیرغم عدم ،را نیز در این خصوص محترم شمرده و به عبارت بهترها حقوق سایر دولت ،انصافی با رعایت حسن همجواری و قاعده

اقدامی انجام نداده  ،[1۵] ۱وین در باب حقوق معاهدات 19۱9کنوانسیون  11به نوعی با عمل به ماده  ،دریاها حقوق 1912 نهایی کنوانسیون

حقوقی بر منابع  رژیم مقررات الزم در حاکمیت لطمه وارد شده باشد و صادقانه اذعان دارد که علیرغم عدم وجود ،که به هدف و منظور معاهده

و اخالق سیاسی و  الملل بین حقوق اصول خالف نیز مشترک را از منابع و مخازن برداری بهره از کشور یک لیکن منع ،طبیعی مشترک

ایه همسهای تواند به همین دلیل باشدکه ایران با هیچ یک از کشورمی اسالمی و عدم رعایت میراث مشترک بشریت میداند و قطعاًهای آموزه

 .نداردای هدر این خصوص مناقش

 

 کنفرانس سوم حقوق دریاهاایران در ضعيت و
دریای عمان و در سایر جهات جغرافیایی  ،کشور ایران در شمال به دریای خزر و از جنوب به خلیج فارس با لحاظ داشتن این نکته که

تجربه ثابت کرده است  ،سیاسی این جهانهای ارس و هیرمند و... محصور است واثبات این موضوع که در بازی ،مرزی اروندهای به رودخانه

ضروری است با درک این  ،کندمی خسارات جبران ناپذیری را به حقوق کشورها وارد ،که منزوی شدن و دوری گزینی از معادالت بین المللی

یری در تفساعالمیه عندالزوم با صدور  ،بین المللیهای مهم به عنوان یک بازیگر سیاسی با رعایت مقررات عرفی حاکم و سایر کنوانسیون

                                                           
 خود زا پس ملت منتخب به را آن و باشم نگاهدار فداکار و پارسا امینی همچون است سپرده من به مقدس امانتی عنوان به ملت که را قدرتی السالم علیهم اطهار ائمه و

 «.بسپارم
 فظح ،پذیری سلطه و جویی سلطه هرگونه نفی اساس بر ایران اسالمی جمهوری خارجی گونه اشعار میدارد: سیاست جمهوری اسالمی ایران اینقانون اساسی  142اصل  -4

 اراستو محارب غیر دول با متقابل آمیزصلح و روابط گرسلطه هایقدرت برابر در تعهد عدم و مسلمانان همه حقوق از دفاع کشور، ارضی تمامیت و جانبه همه استقالل

 .است

ورزد،  خودداری میکند وارد لطمه معاهده یک منظور و هدف به که اقداماتی از است ملزم کشور یک :وق معاهدات اینگونه بیان می داردحق 19۱9کنوانسیون  11 ماده -۱ 

 به لحاقا عدم بر دایر را قصدش که زمانی تا باشد؛ کرده مبادله را معاهده دهندة تشکیل اسناد یا و نموده امضاء تصویب یا قبولی، تنفیذ، شرط به را معاهده (الف: هرگاه

 به آن شدن االجرا الزم اینکه بر مشروط باشد، کرده معاهده شدن االجرا الزم به موکول صراحتاً را معاهده قبال در التزام به را خود رضایت (یا ب نماید؛ تصریح معاهده

 .نیفتد تأخیر به نامعقول طور
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نقش آفرینی  ،کشورهای صاحب حقی نسبت به قرار گرفتن در زمره ،و یا ایراد حق شرط ،ها و تصمیمات جهانی مرزینخصوص کنوانسیو

 کرده و مطالبات ملت خود را استیفاء و تثبیت نماید.

 سومین در 1912 دسامبر 1۱ در که است یالمللبین معاهده یک دریاها حقوق مورد در متحد ملل همانگونه که بیاد داریم کنوانسیون

 » هب و است دریاها حقوق اصلی منبع ،المللیبین قرارداد این. رسید امضا به جامائیکا در دریاها حقوق مورد در متحد ملل سازمان کنفرانس

 سیونکنوان این. کنندمی بیان را دریاها حقوق مورد در عرفی المللبین حقوق ایگسترده طور به آن قواعد و است معروف «دریاها  اساسی قانون

 رب حاکم مقررات و کرده تعریف را قاره فالت و اقتصادی انحصاری منطقه سرزمینی، دریای مجاور منطقه سرزمینی، دریای همچون مناطقی

 هایتنگه در ساحلی هایدولت صالحیت و المللیبین هایتنگه تعریف .[11] کندمی بیان را هاآن در هادولت تکالیف و حقوق جمله از آن

 بیان رفاًص، کنوانسیون این دیگر از مقررات برخی.است کنوانسیون این مقررات دیگر از دریاها آزادی اصل شناختن رسمیت به و المللیبین

تجارب  و نوعی ابداعات کشند و بهمی تصویر به را عرفی المللبین حقوق شده تثبیت قواعد واقع در و هستند ژنو هایکنوانسیون مواد مجدد

 نمایند.می را تسجیل ،جهانی دانستهای توان آنها را حاصل اندیشهمی ژنو بدست آمده وبه جراتهای که در کنوانسیونای هارزند

 المللبین حقوق به کنوانسیون تکمیل از قبل که هاستدولت رویه بازتاب اقتصادی انحصاری منطقه به مربوط مواد ویژه به دیگر برخی

 است لمللابین حقوق پیشرفت به رو روند از حاکی که کشورهاست گذشته شده تثبیت حقوق از عدول دیگر برخی و بود شده تبدیل ،عرفی

[2۱.] 

 با مبارزه کنوانسیون شکنجه، منع کنوانسیون وین، 19۱9 معاهده نیز مثل دریاها حقوق نکته قابل تامل است که کنوانسیون این

 چند از ییکو  زمینه، این در دیگر سند چند و المللی بین کیفری دیوان اساسنامه زنان، علیه تبعیض منع کنوانسیون ،ایهسته تروریسم

 ،به جهت عدم رعایت حقوق ملت ایران در آن اسناد و یا تعارض با حقوق شرعی و داخلی ایران ایران دولت که است المللی بین مهم معاهده

 رد بخصوص کنوانسیون اعضای اختالفات اجباری حل و گرچه شاید بتوان دلیل آن را در موضوع است نموده خودداری آنها نهایی تصویب از

 عبور موضوع ،ژنو 1914ضرر موضوع کنوانسیون المللی عبور بیگانه، رعایت اصل بینسه جزایر سر بر عربی متحده امارات و ایران اختالفات

 خلیج منطقه رد اقتصادی و سیاسی نظامی، نظر از که المللی بینهای تنگه از ترانزیتی عبور مسأله نیز و سرزمینی دریای از نظامیهای کشتی

 ضویتع عدم سیاسی، نظر از لیکن جستجو کرد. ،دریایی مناطق حدود تحدید موضوع نهایتاً و است اهمیت حائز ایران برای هرمز تنگه و فارس

 ان شمولیجه و تقنینی هدف با کنفرانس هایی پی در که کنوانسیون هایی چنین مخصوصاً الملل بین حقوق اساسی و مهم هایکنوانسیون در

 زا کشور آن امضای استرداد یا کیوتو پیمان از متحده ایاالت خروج چنانچه. دهد نمی نشان کشورها از مناسبی وجهه اند، گشته تصویب

 .[1۱] شد روبرو المللی بین جامعههای مخالفت با المللی بین کیفری دیوان اساسنامه

 

 در حقوق خصوصی کشورها  اصالح یا تدوین قوانينضرورت 
بدون تردید الحاق یابذیرش برخی کنوانسیون های بین المللی مستلزم سازوکارهایی حقوقی خاص خود و جانمایی قانونی آنها در نظام 

حقوقی کشورهاست . فلذا ضرورت تشریفات و یا بعضاً اصالح برخی مقررات داخلی و حقوق خصوصی دولت ها در صورت الحاق به مقررات 

. در غیر اینصورت حتی در صورت بذیرش موضوع در عرصه ی بین المللی و عدم تدوین و یا اصالح حقوق اراستغیرقابل انکبین المللی 

خصوصی دولت ها در این مقال ، عمالٌ امکان بهره برداری از ظرفیت های ایجاد شده در کنوانسیون مربوطه مهیا نخواهد بود و مصلحت عمومی 

 را تامین نخواهد کرد.

 

 حقوق بين الملل عمومیرویه قضایی در 
اساسنامه دیوان بین المللی  ۵1دهد و ماده می دانیم رویه قضایی بین المللی یکی از منابع حقوق بین الملل را تشکیلمی همانگونه که

وعات و در بعضی موض از این فراتر رفته ،لکن در عمل جایگاه این آراء .دادگستری رویه قضایی را در شمار منابع حقوق بین الملل قرار داده است

 .7بوده استای هسرمنشاء ایجاد قواعد عرفی یا معاهد ،تصمیمات قضات بین المللی خود ،نظیر تحدید حدود مناطق دریایی

                                                           
 دخواه اجرا را زیر موازین نماید فصل و حل المللیبین حقوق طق بر شودمی رجوع آن به که را اختالفاتی دارد موریتأم که دادگستری المللیبین دیوان -1-۵1 ماده -7 

 :کرد

 اند؛شناخته رسمیت به را قواعد آن اختالف طرفین که است شده معین قواعدی آن موجب به که خصوصی و عمومی از اعم را المللیبین هایعهدنامه -الف

 است؛ شده پذیرفته قانون صورت به که کلی ایرویه عنوان به المللیبین عرف -ب

 است؛ متمدن ملل مقبول که حقوقی عمومی اصول -ج

 .حقوقی قواعد تعیین برای فرعی وسائل منزله به مختلف ملل مبلغین ترینبرجسته عقاید و قضایی تصمیمات 49 ماده حکم رعایت با -د
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 5۵4ماده  ،به عنوان مثال در اختالف حادث شده بین فرانسه و سوئیس در خصوص تعیین رژیم حقوقی مناطق آزاد سووای و ژکس 

دیگر با اوضاع فعلی سازگار نیست و بر فرانسه و سوئیس  ،وضعیت مناطق آزاد منطقه ژکس و سووا ،دارداعالم می 1919مورخ ورسای ی معاهده

مشخص کنند. صرف نظر از ماهیت موضوع  ،بینندمی با شرایطی که دو کشور مناسب ،است که با توافقی مشترک رژیم حقوقی این مناطق را

این  ورسای ملغی اعالم شده است ولی سوئیسی بود که مقررات سند پایانی کنفرانس وین بوسیله معاهدهرت این که تفسیر فرانسه از این عبا

ر عدم وجود مقررات الزم د نکته حائز اهمیت تعیین رژیم حقوقی حاکم بر مناطق آزاد است که به نوعی بیان کننده .تفسیر را قبول نداشت

  [.۵ و 2] است بعدی بین دو کشور آن به توافقاتی این زمینه و احاله

 میراث» عنوان به دریایی منابع یا اقتصادی انحصاری منطقه مثل هاییبخش در دریاها حقوق کنوانسیون اقتصادی نظر حال از آنجا که از

 به متعلّق فقط است نداشته قراردادی یا عرفی سابقه که مواردی در آنها از ناشی خاصّه حقوق و [۵] دارد را خود اهمیت 1بشریت مشترک

 رسد.می لذا اهمیت بررسی عضویت ایران در آن با رعایت مصالح کلی نظام ضروری به نظر ،بود خواهد کنوانسیون عضو هایدولت

 دارای ارتباطی راه لحاظ به بیشتر هااقیانوس و دریاها گذشته، در. داشت خواهد دریاها اهمیت به بسته شک بی دریاها، حقوق اهمیت

 یتاهم از دریاها منابع، این از برداریبهره توان و دریاها منابع از بیشتر شناخت نتیجه در و تکنولوژی پیشرفت با امروزه اما بودند، اهمیت

 هااقیانوس. اندمانده ناشناخته تقریباً هاانسان برای هااقیانوس بستر زیر و بستر مناطق از %9۱ که است حالی در این و اندشده برخوردار خاصی

 [17] باشندمی غذایی مواد و معدنی هایکلوخه گاز، و نفت عظیم منابع از سرشار و اندبرگرفته در را زمین کرة سطح %71 حدود در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 یراستا در که است متحد ملل سازمان هایارگان اقدامات چارچوب در الملل بین حقوق توسعه و تدوین دستاوردهای بارز هاینمونه از یکی بشریت مشترک میراث اصل -1 

 فعالیت بر حاکم اصول مورد در 19۱7 معاهده همچون المللی بین اسناد در اقتصادی، المللی بین نوین نظم و ها ملت میان همبستگی برابری، و عدالت اصول تحقق

 از حفاظت برای یونسکو 2۱۱1 کنوانسیون انسانی، ژنوم مورد در یونسکو 1997 جهانی اعالمیۀ دریاها، حقوق1912 کنوانسیون فضا، از استفاده و کاوش در ها دولت

  .[۵] است شده پذیرفته فرهنگی تنوع مورد در یونسکو 2۱۱4 کنوانسیون و آب زیر فرهنگی میراث
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 و پيشنهاد نتيجه
رزخواری و م، از یک طرف و خوی استعماری  ،ازدیاد جمعیت و زیاده خواهی برخی کشورها ی نفت و گاز در جهان ومحدودیت انرژ

 المللی قلمداد شود.ترین مناقشات بینتواند یکی از پرمباحثمی آیندههای در دهه ،کشورگشایی از سوی دیگر

 :نکته مهم در استفاده از میادین مشترک مرزی ضروری است ذکر چند

کشورها الجرم باید با یکدیگر توافقاتی داشته باشند که  ،میادین مشترکتعیین حقوق مرزی مشترک در استفاده بهینه از  اول آنکه تا

 ؛دو یا چند گانه جامه عمل بپوشدهای تواند بصورت معاهدهمی این نیز خود

ماید خللی وارد نها دوم آنکه استفاده از میادین مشترک مرزی توسط یک کشور نباید به حقوق مرزی و مشروع بین المللی سایر دولت

 ؛نمایدمی خدشه جدی وارد ،ا عدم رعایت این اصل به اصل همجواری مسالمت آمیز که از اصول پذیرفته شدنی جامعه جهانی استزیر

شماری بی ربین المللی از سوی کشورها کارساز نخواهد بود و بلکه تضرهای سوم اینکه تجربه ثابت کرده است که حالت انفعالی در رویه

 را نیز موجب خواهد شد.

انیم دمی خالف منافع و حقوق ملت خود ( را بر1912ضروری است در صورتی که کنوانسیون سوم حقوق دریاها )کنوانسیون بنابراین، 

غیره  و قطر ،عراق ،از جمله روسیه ،یأرهمراه سایر کشورهای همجوار و هم نویسی در این زمینه و نقش آفرینی بهبا اصالحاتی یا تقدیم پیش

خصوص  هایی در اینبین المللی و تدوین قطعنامههای های تخصصی و همایشهبدیهی است تشکیل کارگرو .را استیفاء نماییم حقوق ملت خود

 و تواند راه را برای تدوین یک قانون جامع یا پذیرش شروط کشورها برای الحاق و تصویب به کنوانسیون حقوق دریاها هموار نمایدمی به مرور

هم غفلت ورزید که بیان مواضع جمهوری اسالمی ایران در جلسات مشترک با سایر دول، یا تهیه قطعنامه یا سند همکاری هرگز نباید از این م

ثر مؤتواند در این خصوص و در مواردی که زمینه آن وجود دارد حتی تهیه الحاقیه ای جهت ضمیمه نمودن به کنوانسیون حقوق دریاها، می

به عنوان مدعو در زمینه همایش های بین المللی، ذهنیت جامعه جهانی را برای  باشد. کما اینکه حضور اندیشمندان سایر کشورها در ایران و 

 قبول شروط کشورها و ایجاد رویه ای مناسب ، هموار و آماده خواهد نمود.

ر راهی جامع دداخلی و خارجی، به تهیه نقشه ا دعوت از متخصصینتواند بایران بجای تبعیت از مقررات سایر کشورها میضروری است 

 ، زیرا چنین سکوتی هرگز زیبنده کشور ایران در عرصه بازیگری جهانی نیست.این خصوص با حفظ حقوق خود مبادرت نماید
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