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هاي تحقیقاتی علمی دریایی به اعطاي اجازه انجام فعالیت:توسعه سواحلی برايیا فرصتمنافع تهدید 
الملل دریاهاحقوق بینحقوق داخلی و محققان خارجی در مناطق دریایی کشور از منظر 

مدنیدکتر سید ضیاءالدین 
گروه حقوق و مطالعات راهبردي، پژوهشکده علوم دریایی،شناسیمؤسسه ملی اقیانوس

چکیده
ترین این از جمله مهم. هرچند تحقق این مهم نیازمند تدارك یک سلسله سازکارهاي مقدماتی است. اهمیت توسعه سواحل امروزه بر هیچ کشوري پوشیده نیست

تواند توسط نهادها و هاي تحقیقاتی علمی دریایی هم میانجام فعالیت. استل و در جریان فرایند توسعه سواحل تحقیقات علمی دریایی قبسازکارها توجه جدي به مقوله 
علمی دریایی تجربه دریافت درخواست انجام فعالیت تحقیقاتی توان یافت که را میجهانکشور ساحلی درامروزه کمتر. پذیردمحققان داخلی، و هم خارجی صورت
طور معمول متضمن طی یک فرایند اعطاي اجازه انجام تحقیقات علمی دریایی توسط هر کشور ساحلی به. المللی را نداشته باشدتوسط نهادها و محققان خارجی و بین

که اعطاي این اجازه را باید تهدیدي اما این. شده استالمللی نهادینه ویژه توسط نهاد یا محقق خارجی است که هم در حقوق داخلی کشورها و هم در اسناد حقوقی بین
اي است که بررسی و واکاوي آن نیازمند آگاهی از قواعد و ی تلقی نمود مسئلهیدر برابر منافع کشور قلمداد کرد و یا آن را فرصتی براي توسعه سواحل و مناطق دریا

کوشد تا با تبیین حقوق حاکم بر تحقیقات علمی دریایی بر این اساس، این نوشتار می. المللی دریا استمقررات ناظر بر موضوع، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین
هاي تحقیقاتی علمی دریایی به محققان بیگانه تهدیدي علیه منافع المللی، به این پرسش پاسخ دهد که آیا اعطاي اجازه انجام فعالیتاز بعد داخلی و بینتوسط بیگانگان 

امکانی براي تبدیل این تهدید احتمالی به یک فرصت مناسب و مفید در راستاي توسعه ،بینی یک سلسله راهکارهاتوان با پیشکه آیا میرود؛ و اینشمار میکشور به
.یا خیرفراهم ساختسواحل کشورمان

المللی دریایی معاهدات بین، تحقیقات علمی دریاییتوسعه سواحل،الملل، حقوق دریاها،حقوق بین:واژگان کلیدي

همقدم.1

هاي ظرفیتاین رقابت پرشتاب،دلیل .اندبه صحنه رقابت بیش از پیش کشورها براي حرکت پرشتاب در مسیر توسعه بدل شده،سواحل در حال حاضر
. اي در حال رشد استبراي کشورها به شکل فزایندهدر حال حاضراهمیت توسعه سواحل از همین رو، .نظیري است که در این عرصه وجود داردکم

توجه جدي به توانرا میترین این سازکارهااز جمله مهمیک سلسله سازکارهاي مقدماتی است کهتداركبینی و پیشنیازمند هرچند تحقق این مهم 
.شمار آوردبهمقوله تحقیقات علمی دریایی قبل و در جریان فرایند توسعه سواحل 

امروزه کمتر کشور ساحلی در جهان را . به انجام رسندد توسط نهادها و محققان داخلی، و هم خارجی نتوانهاي تحقیقاتی علمی دریایی هم میفعالیت
اعطاي اجازه . باشدتجربه ننمودهالمللی را توان یافت که دریافت درخواست انجام فعالیت تحقیقاتی علمی دریایی توسط نهادها و محققان خارجی و بینمی

طور معمول متضمن طی یک فرایند ویژه توسط نهاد یا محقق خارجی است که هم در حقوق وسط هر کشور ساحلی بهانجام تحقیقات علمی دریایی ت
.ی نهادینه شده استالمللداخلی کشورها و هم در اسناد حقوقی بین

ریاي عمان، از جهات گوناگون براي فارس و دنظیر نهفته در مناطق دریایی و سواحل کشورمان، به ویژه در خلیجهاي کماهمیت، جذابیت و ظرفیت
که محققان و این. کنند، غیرقابل انکار است، که در هر زمینه از علوم و فنون دریایی فعالیت میداخلی و خارجیمحققان و نهادهاي تحقیقاتی دریایی

اي است که باید ، مقولهخواهند داشتورمان را کشچه چارچوبی امکان دسترسی به مناطق دریایی تحتچگونه و المللی نهادهاي تحقیقاتی خارجی و بین
رسد دسترسی این افراد و نهادها به این ب کلی، به نظر میدر یک قال. یافت2المللیو بین1داخلیحقوقیدر مقررات و موازینمورد حسبپاسخ آن را 

.ان استمناطق کشورمان موکول به ارایه درخواست آنان و کسب اجازه از مقامات ذیربط کشورم
اي است مسئلهکه اعطاي این اجازه را باید تهدیدي در برابر منافع کشور قلمداد کرد، و یا آن را فرصتی براي توسعه سواحل و مناطق دریایی تلقی نمود این

بر این اساس، این . المللی دریا استکه بررسی و واکاوي آن نیازمند آگاهی از قواعد و مقررات ناظر بر موضوع، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین
المللی، به این پرسش پاسخ دهد که آیا اعطاي کوشد تا با تبیین حقوق حاکم بر تحقیقات علمی دریایی توسط بیگانگان از بعد داخلی و بیننوشتار می

بینی یک سلسله توان با پیشکه آیا میرود؛ و اینشمار میهاي تحقیقاتی علمی دریایی به محققان بیگانه تهدیدي علیه منافع کشور بهاجازه انجام فعالیت
.راهکارها، امکانی براي تبدیل این تهدید احتمالی به یک فرصت مناسب و مفید در راستاي توسعه سواحل کشورمان فراهم ساخت یا خیر



1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملی اولین همآیش 
1036:کدمقاله...                                         هاي تحقیقاتی علمی دریایی بهاعطاي اجازه انجام فعالیت:تهدید منافع یا فرصتی براي توسعه سواحل

کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

هاي تحقیقاتی علمی در آن بخش از فعالیت. شمار آوردها بهي تعین توسعه پایدار سواحل کشورشرط و الزمهشک، تحقیقات علمی دریایی را باید پیشبی
نقطه تمرکز نوشتار پیش رو، . اي وجود ندارد و از چارچوب این نوشتار خارج استرسند، مسئلهدریایی که توسط محققان و نهادهاي داخلی به انجام می

هاي همجوار ساحل یک کشور ها در آباین فعالیت. رسندنه به انجام میهاي تحقیقاتی دریایی است که توسط محققان و نهادهاي بیگاسلسله فعالیت
ارتباط احتمالی دلیلاي برخوردار هستند که بطور عمده بهاش از اهمیت ویژههاي مجاور ساحل، آبآن کشوراز دیدگاه آیند که ساحلی به اجرا در می

اي سرمایه،منابع طبیعیاین .ارزش اقتصادي منابع طبیعی آن استملیات تحقیقاتی استهاي تحقیقاتی با منابع طبیعی موجود در منطقه تحت عفعالیت
از این رو در بادي امر، دسترسی بیگانگان، حتی در مقام تحقیق علمی، همچنان . گرددارزش بوده و به مثابۀ امتیازي برتر در جهان محسوب میمهم و با

.را با وصفی که ذکر شد، به ذهن متبادر نمایدتواند شائبه سؤاستفاده و تهدید احتمالیمی
هاي تحقیقاتی دریایی در الملل دریاها براي انجام فعالیتدر همین راستا، در این نوشتار سعی در ارایه و بررسی شرایط کلی موجود در نظام حقوق بین

تر، شرایطی در این نوشتار پیشنهاد خواهند شد به بیان دقیق. شدالمللی خواهد مناطق ساحلی و دریایی کشورها توسط محققان و نهادهاي خارجی و بین
- گفته را به فرصتی تبدیل نمود که طی آن ضمن بهرهها  تهدید احتمالی پیشتوانند با بکار بستن آنایران، می. ا. که کشورهاي ساحلی، و بطور خاص ج

ن و تجربیات مفید، اعم از انتقال فناوري، آموزش متخصصان کشورمان و دسترسی به المللی در حوزه علوم و فنوهاي نهادهاي علمی بینمندي از ظرفیت
.توان منافع ملی کشور را نیز در این فرایند تضمین نمودنتایج حاصل از تحقیقات در راستاي توسعه سواحل و مناطق دریایی کشور، می

یلزوم شرکت محققان و نمایندگان کشور ساحلی در سفر تحقیقاتی دریای.2

هاي حقوقی مانند در بادي امر، در باب امکان و یا عدم امکان انجام فعالیت تحقیقاتی دریایی توسط بیگانگان اعم از اشخاص حقیقی محقق، و یا شخصیت
1372دریاي عمان مصوب فارس وایران در خلیج. ا. جقانون مناطق دریایی14مادة . المللی تحقیقاتی، باید نگاهی به حقوق داخلی بیاندازیمنهادهاي بین

از بند ب، انجام هرگونه پژوهش در منطقه انحصاري اقتصادي و فالت قاره کشورمان را تحت حقوق حاکمه ) 2(، در شق باب منطقه انحصاري اقتصاديدر
.نمایدایران قلمداد می. ا. و صالحیت ج

انجام «عبارت 14مادة ) ب(بند 2با این تفاوت که در پاراگراف تباس یافته استحقوق دریاها اق1982کنوانسیون 56از مادة مقرره مندرج در این ماده
کنوانسیون 56مادة 1پاراگراف ) ب(بند 2تر از عبارت مندرج در شق تر و موسعرسد بسیار جامعنظر میلحاظ گردیده است که به» هرگونه پژوهش

درباب فعالیت، نیز ایران .ا.قانون مناطق دریایی ج17مادة . به میان آورده است» دریاییتحقیقات علمی «حقوق دریاها باشد که تنها سخن از 1982
هاي با هدف دستیابی حقوق دریاها است و تمامی انواع فعالیت1982کنوانسیون 246مادة 2کاوش و تحقیقات علمی، ادبیات موسع برگرفته از مفاد بند

. نمایددر منطقۀ انحصاري اقتصادي و فالت قاره را موکول به اجازة مقامات ذیربط جمهوري اسالمی ایران میبه اشیاء غرق شده، کاوش و تحقیقات علمی
هاي تحقیقاتی دریایی توسط بیگانگان، حتی با کسب اجازه از مقامات صالحه کشورمان، یک از این مقررات، ممنوعیت مطلق انجام فعالیتبنابراین در هیچ

توانند با ارایه درخواست و طی فرایند قانونی، در صورت موافقت مقامات صالحیتدار کشورمان، بدین معنا است که این محققان میلحاظ نشده است، و این
.به فعالیت تحقیقاتی دریایی مبادرت ورزند

حقوق دریاها، عملکردي گسترده ملل متحد1982مشارکت محققان داخلی و خارجی در عملیات تحقیقاتی همواره، حتی پیش از درج آن در کنوانسیون 
رضایت 357از «1973در سال 3المللی ایاالت متحدهطبق یافتۀ تحقیق انجام شده توسط کمیتۀ مربوط به امور اقیانوسی بین. در سطح جهانی بوده است

هاي الزم صورت ست تحقیقات، هماهنگینفر از محققان کشور ساحلی، پیش از انجام فرایند رسیدگی و ترخیص درخوا275، براي مشارکت 4اعطا شده
تن از محققان خارجی بدون دعوت قبلی ازسوي 80.  بوده است77/0رو، میانگین تعداد محققان مهمان دعوت شده در هر سفر تحقیقاتی از این. گرفت

شرکت آنان در فعالیت تحقیقاتی موکول بهکننده در سفر تحقیقاتی حضور داشتند بر این مبنا که کشور ساحلی، اعطاي رضایت خود را کشور تحقیق
نفر ناظر، به استثناي محققان دعوت شده و دعوت نشده، توسط کشور ساحلی موکول به 33رضایت اعطا شده، تنها حضور 357از مجموع . نموده بود

گر میانگین نفر رساند که نشان388، به )قاتیتحقی(سفر 357، شمار مهمانان کشور ساحلی را در مجموع )ناظران(این گروه اخیر . اعطاي رضایت شد
5.»نفر در هر سفر است09/1حضور 

جز حضور در گذشته، به) براي انجام تحقیقات علمی دریایی(هاي اعطا شده اکثریت قریب به اتفاق رضایت«: کندگیري میاین تحقیق چنین نتیجه
داد، از این دشواري عمده تنها در منطقۀ شرق آسیا رخ می. دیگري را درپی نداشته استمهمانان کشور ساحلی در داخل کشتی هیچ دشواري یا مداخلۀ 

6.»نمودندهاي سفر را اغلب با تغییرات اساسی مواجه میحیث که برنامه

اگر قصد نداشته باشد که «تر هم شده است بدین دلیل کهگیرانهرسد در این زمینه سختنظر میهاي اخیر، سیاست وزارت کشور ایاالت متحده بهدر سال
دلیل اتخاذ چنین سیاستی توسط . ، درخواست انجام آن پروژه را رد خواهد نمود»اجازة حضور و مشارکت علمی دانشمندان در پروژة تحقیقاتی را بدهد
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که دان آمریکایی در گذشته، هنگامیدانشمن«حقوق دریاهاست ـ این است که 1982کنوانسیون 249کشور ایاالت متحده ـ که به روشنی مبتنی بر مادة 
دادند، و این امر یافتند، از درخواست خود انصراف میاز قصد کشور ساحلی دایر بر مشارکت دانشمندان و ناظران خود در جریان سفر تحقیقاتی آگاهی می

7.»شدموجب تشدید و محدودسازي روابط این کشور می

هاي سفر تحقیقاتی کشور ساحلی در سفر تحقیقاتی بسیار ضعیف است، اما در مقابل، تغییرات در برنامهرسد که جنبۀ مالی حضور نمایندهنظر میبه
البته، التزام به تضمین مشارکت یا حضور . بندي حضور آن نماینده در کشتی، در مواردي دیده شده است که مورد سوءاستفاه قرار گرفته استدلیل زمانبه

) پاراگراف الف1بند (249مادة . اي را براي انجام تفسیرهاي ناشی از سوءنیت فراهم ساخته استکشتی، بستر گستردهنماینده یک کشور ساحلی در 
کنندگان یا نمایندگان کشور ساحلی در جریان سفر تحقیقاتی اعم از عرشه و حقوق دریاها دربردارندة مقرره مربوط به حضور شرکت1982کنوانسیون 

بدون پرداخت هیچ وجه یا اجرتی به محققان «کند که این حضور باید یسات تحقیقات علمی یا سکوي تحقیقاتی است و تصریح میداخل کشتی یا در تأس
.عمل آیدبه» هاي پروژهکشور ساحلی و بدون التزام مشارکت در هزینه

اي از عنوان نمونهبازرسان، به. خت و نه دریافت اجرتی هستنداین مقرره حاکی از آن است که محققان براي شرکت خود در روند تحقیقات، نه ملزم به پردا
هاي رسد که شماري از کشورنظر میاند، و بهاند و نه صراحتاً از آن مستثنی شدهقرار گرفته) 1بند (249، نه صراحتاً تحت شمول مادة »نمایندگان«

محدودیت موجود 8.تا بتوانند بازرسان خود را در پرتو این ماده رهسپار سفر تحقیقاتی کننداند اي براي خود بهره جستهساحلی از این ابهام به مثابه انگیزه
کند، بدین ترتیب که در مواردي که درخواست شرکت کردن یا حضور حقوق دریاها وارد می1982کنوانسیون 300رسد مادة نظر میدر این زمینه را به

شود، این شرایط اخیر باید در یک چارچوب معقول مطرح شود و کلیت پروژه تحقیقاتی را بیشتري ارایه مینماینده در جریان تحقیقات به همراه شرایط 
.بندي و هم از حیث بقاي اقتصادي به مخاطره نیاندازدهم از حیث برنامۀ زمان

دریایی با هدف کاهش مشکالتی نموده است که در وزارت کشور ایاالت متحده مبادرت به صدور رهنمودهایی راجع به شرکت در عملیات تحقیقاتی علمی 
بر اعالم با تأخیر و دیر قصد خود مبنی) الف: این مشکالت عبارتند از. نمودن کشور ساحلی در جریان عملیات تحقیقاتی رخ داده استجریان شرکت

فضاي ناکافی ) ، د)هاي استقرار در دریادر محل(ن شرایط غیرعادي شرکت کرد) پاسخ کُند ازسوي متصدیان تحقیق، ج) شرکت توسط کشور ساحلی، ب
انصراف متصدیان تحقیق از درخواستشان به هنگام اطالع از قصد کشور ) ریزي توسط متصدي تحقیق، و هکنندگان در نتیجۀ فقدان برنامهبراي شرکت

.بر شرکتساحلی مبنی
حضور «و » شرکت کردن«هاي واژه. گذارد که چه کسی را داخل کشتی بگذاردحلی وامیاین امر را به اختیار کشور سا) پاراگراف الف1بند (249مادة 

شده کشور ساحلی رعایت شامل اشخاصی است که فعاالنه در خدمت پروژه هستند و نیز اشخاصی که صرفاً ناظر آن هستند که آیا شرایط تعیین» نماینده
نیروهاي آگاه به موضوع و بازرسان متخصص موشکاف است، و دشوار است که ببینیم کنترل، بدون کنترل دقیق، البته نیازمند گماردن . شوند یا خیرمی

نفسه جامع باشد؛ به بیان دیگر، کسی که بدون تواند فیگفته درمورد پروژه نمیها از شرایط پیشتعابیر و برداشت. درك حقیقی پروژه بتواند رخ دهد
مانند تجهیزات (هاي نادرست از وقایع شود نخواهد دانست که باید به دنبال چه باشد، یا برعکس، استنباطده میآگاهی الزم به امر نظارت و کنترل گمار

گیري از اطالعات دقیق، فردي مناسب را برگزینند و شاید حتی فرد یا افراد مقامات کشور ساحلی باید با بهره. خواهد نمود) ضررضرر یا رخدادهاي بیبی
.هاي احتمالی قرار دهندپیش، تحت آموزش علمی پیرامون نتایج و برداشتمورد نظر را از 

بدین ترتیب که درست است که مادة 9وجود داشته باشد،) پاراگراف الف1بند (249و مادة )) و(بند (248رسد تعارضی میان مادة نظر میافزون بر این، به
پاراگراف 1بند (249نماید، اما با این حال، مادة ی و خواست کشور ساحلی در انجام آن موکول میشرکت کردن و اعزام نماینده را به توانای) بند و(248
کشور ساحلی در شرکت یا اعزام نماینده در سفر 10»تضمین حق«کند از این حیث که از عبارت کننده قلمداد میآن را یک التزام بر ذمه تحقیق) الف

بیانگر آن است که مسئله توانایی و خواست کشور ساحلی ) بند و(243مادة . قابل مصالحه نیست» حق«است که روشن . تحقیقاتی استفاده نموده است
کند و اصالً در می» پیشنهاد«کننده یک فرصت را این در عمل به معناي آن است که کشور تحقیق. کننده مورد ارزیابی قرار گیردباید توسط کشور تحقیق
برهمین اساس، درمواردي که . حال، استیفاي یک حق نیازمند اهلیت تمتّع از آن استدرعین. نبعث از حق کشور ساحلی نیستمقام ایفاي یک التزام م

باید چنین ) 1بند (249رو، مادة از همین. کننده مستقر نخواهد شدکشور ساحلی اهلیت اعمال این حق را دارا نیست، هیچ التزامی بر ذمۀ کشور تحقیق
:خوانده شود

.»تضمین کند که کشور ساحلی بتواند حق خود را در شرکت در جریان تحقیقات استیفا نماید... «
مند است که طی آن سازند که همانا امتیازي است که کشور ساحلی از آن بهرهگفته جنبه دیگري را نیز مطرح میمقررة موجود در این دو مادة پیش

هاي محدودکننده یکی از مؤلفه. کنداست را معین می» ادر به شرکت یا اعزام نماینده در جریان تحقیقاتحدود و ثغوري که کشور ساحلی وفق آن ق«
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11.ساحلی استشرکت یا داشتن نماینده در جریان عملیات تحقیقات علمی دریایی، اهلیت و تونایی خود کشور

1بند (249مادة . کننده در پذیرا شدن افراد بیشتر در سکوي تحقیقاتی استتحقیقتواند توانایی و اهلیت اندك کشور مؤلفۀ محدودکنندة دیگر می
داللت بر آن دارد که حق شرکت 13»چنانچه مایل به انجام این کار باشد«شرط . سازدرا در این رابطه مطرح می12»پذیر بودنامکان«شرط ) پاراگراف الف

هاي ساحلی است؛ افزون بر این، هیچ تعریفی از شرکت یا داشتن نماینده در کشور) توانایی(ول به اهلیت داشتن باید صراحتاً انشاء و ابراز گردد و موک
هاي ساحلی تنها درصورتی اعالم رضایت به انجام ها، نشانگر آن است که اکثر کشورهرچند عملکرد کشور. حقوق دریاها نیامده است1982کنوانسیون 

.ه دانشمندان یا ناظرانشان در آن شرکت داده شوندکنند کتحقیقات علمی دریایی می
باشد، از یک سو، الملل دریاها نیز میتواند با اعمال این شرط قانونی و متعارف، که سازگار با موازین موجود در حقوق بینبنابراین، کشورمان ایران نیز می

شده المللی شناختهتحقیقاتی محققان و نهادهاي تحقیقاتی بینن سفر و فعالیتها، هم امکان شرکت محققان کشورمان را در آضمن انتفاع از این ظرفیت
مان فراهم کند، و هم از سوي دیگر، با نهادن ناظران آگاه در جریان سفر تحقیقاتی مزبور بر فرایند تحقیقاتی علمی هاي تحت حاکمیت یا صالحیتدر آب

.دریایی نظارت مقتضی و کنترل مؤثر به عمل آورد
هاعهد به انتشار نتایج حاصل از تحقیقات و عرضه دادهت.3

طور همزمان به اشتراك گذاشته تواند با مردمان بسیاري بهبه محض اینکه دانش ایجاد شود، در اصل می. دانش شاید آشکارترین نمونۀ خیر همگانی است«
رو، اگر در معرض دسترسی همگان قرار از همین. صاري نزد خود نگاه دارندصورت انحکنندگان و خالقان دانش دشوار است که آن را بهشود و براي تولید
تنها یک خیر عمومی ملی است بلکه یک خیرعمومی جهانی نیز هست، دانش نه. اي براي خلق و تولید دانش جدیدي باشدتواند پشتوانهگیرد، همواره می

14.»مند گردندتوانند از دانش عملی یا فناوري تولیدشده توسط سایر ملل بهرههر ملتی میمردمان . زیرا اشاعۀ آن در چارچوب مرزها محصور نخواهد ماند

اشاره شد، آمده است که دانشمندان و 1973المللی ایاالت متحده در سال در تحقیقی که در مباحث پیشین توسط کمیتۀ مربوط به اقیانوسی بین
. ها مخالف بودندها و حق انتشار آنهاي خام و یا نمونهلحاظ قیود و شرایط درخصوص صالحیت بر دادهشدت با محققانی که مورد مصاحبه قرار گرفتند، به

روند که انتشار شود، با این حال دانشمندان و محققان زیر بار این پیشنهاد نمیدرست است که انتشار عمومی نتایج یک سفر تحقیقاتی مشکل قلمداد نمی
هاي انتشار ها و هزینهافتد که در آن نتایج یک پژوهش علمی، کوششطور عمده در مواردي اتفاق میمشکل به15.جبارآمیز شودنتایج تبدیل به یک التزام ا

بار است، که مفید باشد زیانتر از ایناهمیت است که عرضه و انتشار آن بیشقدر بیدر بسیاري از موارد برآیند کار تحقیقاتی آن. کندآن را جبران نمی
.ویژه از حیث زیان به اعتبار دانشمند و محققهب

ها نیز داده کند که در آن احتمال عرضه و انتشار آن دادههاي خام را مطرح میشود که کشور ساحلی لزوم ارایه دادهتر میاین نگرانی در هنگامی جدي
تصاحب و انتشار : ها در این خصوص عبارتند ازل دیگر براي مخالفتدالی. اعتباري آنها پس از عرضۀ عمومی احراز خواهد شدشود که به ظن قوي بیمی

تواند، از پیش، این تضمین را کند که نتایج ظرف زمان گرایانه براي انتشار بدین دلیل که یک محقق نمیبندي غیرواقعنتایج پیش از مؤلف آن؛ زمان
شور ساحلی راجع به تألیف مشترك نتایج در حالی که سزاوار آن نیست و نقش چندانی معینی قابل انتشار خواهد بود؛ و مسئلۀ توافق قبلی با یک محقق ک

برداري از گفته، حداقل نمونۀ شرط قابل قبول براي محققان، اجازة تملک و کنترل بر عدم کپیبرطبق تحقیق پیش. در دستیابی به آن نتایج نداشته است
16.هاي وارد بر دانشمندان، همچنان به قوت خود باقی هستندمحدودیتاین . ها توسط کشور ساحلی استها یا نمونهداده

رسد چندان اهمیتی نداشته باشد اگر چنانچه درك و التفات چندانی براي نظر یک کشور ساحلی توضیح مطروحه راجع به عدم انتشار به نظر میاز نقطه
. حقوق دریاها را به شکلی موسع تفسیر کنیم1982کنوانسیون 249رف باشد که مادة رسد که به نفع هر دو طنظر میبه. جزئیات نشر علمی نداشته باشد

توانند نتایج تحقیقات عنوان خدمتی به جهان تخصص علمی نشده است، محققان از روي ادب و نزاکت میدر مواردي که نتایج تحقیق موکول به نشر آن به
رو، انتشار نباید به مثابۀ یک هنر انگاشته شود، بلکه ازهمین. تشار آن، در اختیار کشور ساحلی گذارندرا به همراه یک تفسیر علمی از آن، به شرط عدم ان

. دهی از روي ادب و نزاکت باید تلقی گردد که دربردارندة منافع امنیتی کشور ساحلی استبه مثابۀ مسؤولیتی بر دوش محقق در جریان فرایند رضایت
سازي یک فرصت براي کشور ساحلی به فراهم) 2بند (249ا این اندیشه مخالف هستند و معتقدند که هدف نخستین مادة نظران این عرصه ببرخی صاحب

نگونه از تحقیقات اساس به آمنظور کنترل دسترسی به اطالعات مربوط به منابع در منطقۀ انحصاري اقتصادي خود است، و اینکه این شرط بر همین
را دنبالۀ منطقی و نتیجۀ عقالیی مادة ) 2بند (249شاید بتوان مادة . ل مربوط به منابع در منطقۀ انحصاري اقتصادي هستندمحدود شده است که در عم

تواند شرایط خاصی را بر تحقیقات در مرحلۀ در مواردي که اعطاي رضایت در اختیار کشور ساحلی است، او می: قلمداد نمود) پاراگراف الف5بند (246
17.بار نمایداجراي آن

رفت که نشان داده شود که کشور اگر قصد آن می. را باید یک استثناء قلمداد نمود و یا یک مثال) 2بند (249جا آن است که آیا مادة نکته جالب در این
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منابع طبیعی داشته باشند، در این برداري تواند چنین شرطی را بار نماید که تحقیقات اهمیت مستقیم براي اکتشاف و بهرهمیساحلی تنها هنگامی
گاه کشور ساحلی حق اعمال شرط از آن. شمار آوردبه کشور ساحلی به) 5بند (246را باید محدودیتی را بر اختیار اعطایی مادة ) 2بند (249صورت مادة 

دیگر، اگر ازسوي. هاي خاص نباشدرگیري تأسیسات یا سازهپیش توافق شده را نخواهد داشت اگر چنانچه تحقیقات دربردارندة کندوکاو در بستر دریا یا بکا
طور مثال بیان کند، در این صورت مادة طور کلی نیاز دارد را بهبه) 5بند (246قصد آن داشت که آنچه کشور ساحلی در چارچوب مادة ) 2بند (249مادة 
.نخواهد داشت) 5بند (246تعارضی با مادة ) 2بند (249
تواند از این اختیار خود کند که در آن کشور ساحلی میهایی را فهرست میها و مثالداند بلکه تنها نمونهاعمال این اختیار را جایز نمی) 5بند(246مادة 

و مقتضی رسد که اعمال این اختیار متضمن اعمال تمامی شرایطی است که کشور ساحلی مناسب نظر میبه. را استنکاف از اعطاي رضایت استفاده نماید
و اعطاي رضایت به شرط اینکه موافقت کشور ساحلی پیش از هرگونه انتشار باید جلب شود، محدودیت کمتري بر آزادي تحقیقات علمی 18.تلقی نماید
جلب موافقت قبلی در در محدودسازيِ نیاز به) 2بند (249دیگر، مادة ازسوي. شود تا اینکه از اعطاي رضایت به یکباره استنکاف ورزیده شودقلمداد می

که منافع اقتصادي کشور ساحلی مادامی. نسبت روشن و صریح استآن دسته از تحقیقاتی که داراي اهمیت و ارتباط مستقیم با منابع طبیعی است، به
ل اطالعات راجع به منابع که کنترطور خاص مقررات مندرج در بخش پنجم و بخش سیزدهم، و نیز مادامیدغدغۀ اصلی مقررات مزبور باشد، یعنی به

کننده در کاربرد اقتصادي منطقۀ انحصاري اقتصادي باشد، برداري منابع باشد و بنابراین عامل تعیینشرط ضروري براي کنترل اکتشاف و بهرهطبیعی پیش
) پاراگراف الف5بند (246مقرر در مادة هاي محدودیت صریح وارد بر مثال. مالك قرار خواهد گرفت) 2بند (249در این صورت تفسیر مضیق از مادة 

تواند شرط جلب موافقت قبلی کننده است که میروشن است که این کشور درخواست. باید به مثابۀ محدودیتی بر اعمال اختیار کشور ساحلی قلمداد گردد
این شاید تنها راه براي کسب رضایت کشور ساحلی باشد، اما اگر بپذیرد یا خیر، و) 2بند (249را براي انتشار در مواردي غیر از موارد احصاء شده در مادة 

19.برانگیز بوده و خالی از اشکال نیستالملل چالشتر نگاه کنیم درخواهیم یافت که اعمال چنین شرطی در چارچوب حقوق بیندقیق

هاي المللی تحقیقاتی دریایی، هم از ظرفیتحققان و نهادهاي بینتواند با لحاظ چنین شرایطی براي مچه در این گفتار آمد، کشور ما نیز میبر اساس آن
مان اي در جهت توسعه سواحلهاي مجاور سواحل و مناطق دریایی کشورمان استفاده بیشینهالمللی متقاضی انجام تحقیقات دریایی در آبخارجی و بین

ها و نتایج حاصل از فرایند تحقیقات ها، نمونهافزون بر این، با تعیین تکلیف داده. نماییم و هم منافع ملی خود را تا سرحد امکان حفظ و تضمین نماییم
تر در راستا و سازگار با منافع کشور را براي محققان داخلی فراهم دقیق) شاید(خارجی در مناطق دریایی و سواحل کشورمان، امکان تحقیقات آتی و 

.خواهیم آورد
هاي کشور ساحلیتتعهد به عدم ایجاد تداخل با فعالی.4

. حقوق دریاها فهرست شده است1982کنوانسیون ) 8بند (246هاي تحقیقات علمی دریایی در مادة الرعایه در انجام فعالیتیکی دیگر از شرایط الزم 
ور ساحلی در راستاي اعمال حقوق هاي کشطور غیرموجه با فعالیتهاي تحقیقاتی علمی دریایی مندرج در این ماده نباید بهمطابق این مقرره، فعالیت
حقوق دریاها از دو 1982کنوانسیون 246مادة 8مقرره فوق مندرج در بند . نحو مقرر در ا ین کنوانسیون تداخل ایجاد کندمالکیتی و صالحیت او به

منطقۀ انحصاري اقتصادي یک کشور ساحلی طور که در مقام بیان شرایط انجام تحقیقات علمی دریایی درجنبه حایز توجه است؛ نخست اینکه، همان
واقع شرطی دیگر از سلسله شرایط انجام این هاي تحقیقات علمی دریایی و بهتوان محدودیتی دیگر بر فعالیتهستیم، مقرره موجود در این ماده را می

.شمار آوردها در منطقه انحصاري اقتصاد بهفعالیت
. شناسدطور کلی تقدم کشور ساحلی در منطقۀ انحصاري اقتصادي را به رسمیت میآن است که به246مادة 8دومین جنبه اهمیت مقرره مندرج در بند 

رسد که کشور نظر میو به. کننده، از پیش مبادرت به استعالم نماید تا در آینده تداخلی در این زمینه حادث نشودبنابراین مهم است که کشور تحقیق
کننده که کشور تحقیقطوريحقوق دریاها مکلف به تسهیل دسترسی به چنین اطالعاتی است به1982کنوانسیون 243و242ساحلی، به موجب مادة 

246کننده در جریان انجام تحقیقات با تداخلی مواجه گردد، مادة اگر چنانچه کشور تحقیق. بندي صورت دهدهاي الزم را براساس زمانبتواند هماهنگی
.محق بودن کشور ساحلی گذارده است و به نفع آن کشور حکم داده استفرض را بر ) 8بند (

حلی را براي آن مقرر نموده باشد تا بینی نموده باشد و راهها را پیشچه رضایت قبلی کشور ساحلی به انجام تحقیقات در متن خود این دسته تداخلچنان
پیشگیري ) 8بند (246تواند از آثار و نتایج مادة کننده میصورت است که کشور تحقیقدراینها مرتفع گردند، تنها هاي الزم آن تداخلازطریق هماهنگی

دهد، با این فضاي بکارگیري مضیفی را در هنگام حدوث تداخل عملی در اختیار کشور ساحلی قرار می» غیرموجه«حتی با اینکه واژة . و در امان بماند
. ها اتخاذ کندکه از پیش تدابیر الزم را براي پیشگیري از اینگونه غافلگیريکننده است حال، این به نفع کشور تحقیق
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کنترل پایبندي در جریان عملیات تحقیقاتی.5

که ربطی به رقابت هاي وارد بر علوم و تحقیقات علمی، بیش از آنبا نگاهی به روند مذاکرات کنفرانس سوم حقوق دریاها درخواهیم یافت که محدودیت
مطابق این ماده . کندحقوق دریاها نیز تأیید می1982کنوانسیون ) 1بند (249این ادعاي ما را به مادة . باشد، به عدم اعتماد مربوط استعلمی داشته

ها ها و دادهز نمونهها و تفسیرهاي حاصل اها به همراه ارزیابیها، و دادههاي مقدماتی، ارایۀ نمونهکننده مکلف به تهیه گزارشهاي تحقیقها و سازمانکشور
جلب موافقت قبلی کشور ساحلی «حقوق دریاها به صراحت، حق گذاشتن شرط 1982کنوانسیون ) 2بند (249همچنین مادة . به کشور ساحلی هستند

. داردور ساحلی محفوظ میرا براي کش» برداري منابع طبیعیالمللی نتایج تحقیقات یک پروژة داراي اهمیت مستقیم براي اکتشاف و بهرهبراي نشر بین
.مخرج مشترك این مقررات، جملگی، جریان آزاد اطالعات است

طور که پیشتر مذکور افتاد، با تفکیک پیشنهادي ما میان تحقیقات بنیادین و ها فاقد سود براي محققان هستند، با این حال همانبا اینکه تمامی این نمونه
رو، پایبندي به شرایط مقرر کشور ساحلی از حیث تنظیم مقررات و اجازه توسط کشور از این. نی و سازگاري دارندکاربردي برمبناي انتشار آزاد آن همخوا

.کنندکننده، عمدتاً به جریان اطالعات یا شفافیت عملیات ربط پیدا میتحقیق
این حق را به کشور ساحلی 253ن را رعایت نماید؛ مادة سازد که یک سلسله شرایط معیکننده مستقر میاین التزام را بر دوش کشور تحقیق249مادة 

و نه (طور کامل قطع کند اگر چنانچه شرایط یا مقتضیاتی که در جریان عملیات تحقیقاتی دهد که یک پروژة تحقیقاتی را به حالت تعلیق درآورده یا بهمی
کننده در رعایت دستورات کشور ساحلی براي انجام تحقیقات علمی شور تحقیقالظاهر، التزام کعلی20.شوند، رعایت نشده باشندمقرّر می) قبل از آن

هرچند، . هاي تحقیقاتی در منطقۀ انحصاري اقتصادي استبخش حق کشور ساحلی در تنظیم و وضع قوانین و مقررات مربوط به فعالیتدریایی تنها تجلی
.تر خواهد شدوردار شود، دامنۀ این التزامات وسیعچنانچه برمبناي این مقرّره، کشور ساحلی از حقوق تفتیشی برخ

ها، بیهوده اي دستورالعملبر رعایت پارهگفته باشد، دستور مبنیروشن است که اگر کشور ساحلی فاقد اقتدار براي کنترل و تضمین پایبندي و رعایت پیش
1بند (249این حق پیش از این در مادة . و محققان خواهد بودتیهاي کشبدون شک این حق الزاماً متضمن حق بازرسی فعالیت. و عبث خواهد بود

نهد که شرکت یا حضور نمایندة کشور ساحلی را در پروژة تحقیقاتی تضمین کننده میلحاظ شده است که این التزام را بر دوش تحقیق) پاراگراف الف
ل و با هدف پیشبرد دانش باشد، ضمن اینکه نیازمند سطح خاصی از تجربه و رسد، شرکت داشتن در جریان تحقیقات تنها به دلینظر میبه21.نماید

کم به طریقی از طرق در انجام تحقیقات علمی کننده را قادر سازد تا کمکی مفید به جریان تحقیقات نماید یا دستحداقلی از دانش علمی است که شرکت
.وارد شود

رسد ضروري باشد، و تنها هدف نظر نمیمعنا که هیچ آگاهی خاصی بهز حضوري منفعل است؛ بدینبرعکس، اعزام نماینده توسط کشور ساحلی، حاکی ا
تنها نه249بنابراین مادة . رسد تضمین این باشد که منافع کشور ساحلی تأمین شود؛ و اینکه قوانین، مقررات و شرایط آن کشور رعایت شوندنظر میآن به

بر رعایت شرایط کشور ساحلی است، بلکه محدودیتی را هم بر آزادي تحقیقات علمی دریایی از حیث اجراي ده مبنیکننموجد التزام براي کشور تحقیق
.کند، آن هم ازطریق اعطاي تلویحی حق تفتیش به کشور ساحلیمقررات وارد می

، این پرسش همچنان پرباجاست که آیا کشور ساحلی کنوانسیون حقوق دریاها) پاراگراف الف1بند (249رغم وجود مادة در بحث تفتیش پایبندي، به
چنین اختیاري، فراتر از حق کشور ساحلی در اعزام یک ناظر به همراه . اختیار ورود به کشتی در هر زمانی را با هدف کنترل فعالیت تحقیقاتی دارد یا خیر

دهد تا انجام پروژة تحقیقاتی را در همه کشور ساحلی این امکان را میآمده است، بدین دلیل که به ) پاراگراف الف1بند (249کشتی است که در مادة 
کنوانسیون 87چنین حقی در تعارض با آزادي دریانوردي به نحو مقرر در مادة . که هیچ هماهنگی قبلی صورت گرفته باشدآنحال کنترل نماید، بی

هرچند، درخصوص . مورد تأکید مجدد قرار گرفته است) 1بند (58م در مادة حقوق دریاها خواهد بود که در رژیم منطقۀ انحصاري اقتصادي ه1982
حقوق دریاها، موجد یک رابطۀ ویژه است، که به کشور ساحلی شماري از اختیارات را به مثابۀ 1982سکوهاي تحقیقاتی، رژیم بخش سیزدهم کنوانسیون 

.کندکارویژة صالحیت آن کشور بر تحقیقات علمی دریایی اعطا می
طورکه پیشتر ذکر شد، اعمال صالحیت در دریا متضمن شماري از اقدامات است که کشور ساحلی براي تضمین کنترل پایبندي بدان متوسل همان

قلمداد نمود سازد را باید در این چارچوب به مثابۀ آستانۀ این تدابیر و اقدامات اجراییکه تدابیر اجرایی را در بخش سیزدهم مقرّر می253مادة . گرددمی
پذیر است که تحقیقات توقف کامل یا به حالت تعلیق درآوردن فعالیت تحقیقاتی درصورتی امکان. که عبور از آن، به نقض آزادي دریانوردي خواهد انجامید

سازد، بدین دلیل را مستثنی میاین مقوله، به خودي خود، دستگیري و بازداشت . ناقض قوانین، مقررات، یا شرایط مقرّر کشور ساحلی تشخیص داده شود
.رودشمار میکه اینگونه اقدامات منتج به مداخلۀ فیزیکی آشکار در عرصۀ سکوي تحقیقاتی خواهند شد که شدیدترین محدودیت آزادي دریانوردي به

توان از انجام دیگر سخن، سکوي تحقیقاتی را تنها میتعلیق و قطع کامل فعالیت تحقیقاتی علمی دریایی متضمن یک چنین مداخلۀ فیزیکی نیست؛ به
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و ) 1بند (73واد درمقابل، م22.صورت آزاد است که به خواست خود دریانوردي نمایدآن سکو، در غیرایناش منع نمود، اما هاي علمیتمام یا برخی فعالیت
قوانین صید یا مقررات زیست محیطی شده است را مهیا ) به ترتیب(به روشنی امکان توقیف و بازداشت یک کشتی را مرتکب نقض ) 6و بند 2بند (220
حقوق 1982کنوانسیون آن بر همین اساس منجر به نقضتوقیف و بازداشت یک کشتی، هر نوع سکو، یا خدمۀ متصدي تحقیقات علمی دریایی . سازدمی

.دریاها خواهد شد
حتی با اینکه ورود به . مانند، مواردي همچون نظارت، ورود به کشتی و بازرسیسایر تدابیر و اقدامات اجرایی همچنان در اختیار کشور ساحلی باقی می

ناپذیر براي احراز پایبندي یا نقض قوانین، رط اجتنابشکشتی، شامل توقف آن، حاکی از مداخلۀ فیزیکی در سکو است، با این حال این اختیار، پیش
اگر چنانچه کشور ساحلی در جریان اجراي قانون، از ورود به کشتی منع شود، در این صورت، در وهلۀ . شودمقررات یا شرایط کشور ساحلی قلمداد می

این کنوانسیون 249ویژه مادة حقوق دریاها و به1982نسیون نخست، این ممانعت موجب پایمال نمودن حقوق کشور ساحلی برطبق بخش سیزدهم کنوا
اي جز صدور دستور قطع الملل قرار خواهد داد، آن هم بدین دلیل که چارهخواهد بود، و در وهلۀ دوم، کشور ساحلی را در معرض خطر نقش حقوق بین

.دستوري نخواهد داشترغم فقدان مبناي کافی براي صدور چنینفعالیت تحقیقاتی علمی دریایی، علی
عت صدور چنین دستوري دایر بر قطع فعالیت تحقیقاتی کشتی بدون وجود دلیل و مبناي کافی براي انجام چنین اقدامی، درست است که به تبع ممان

به هر روي کشور ساحلی را از ورود مقامات کشور ساحلی به کشتی جهت نظارت و بازرسی رقم خورده است، اما ) یا متصدیان کشتی(کننده کشور تحقیق
وفصل اختالف را درپی هاي حلتواند توسل به آیینبه ابتناي اینکه دستور قطع یا تعلیق فعالیت، می. دهدالملل قرار میدر معرض خطر نقض حقوق بین

بر دوش کشور ساحلی، متضمن داشتن این این تکلیف . آوري نمایدداشته باشد، کشور ساحلی مکلف است که دالیل و مستندات مثبتۀ ادعاي خود را جمع
.بنمایدعنوان یک حق تبعی ناشی از حق قطع یا تعلیق فعالیت کشتی،حق است که بتواند مبادرت به توقف، ورود به کشتی و بازرسی آن، به

حقوق 1982کنوانسیون . وري استآن ضرشود آن است که تحقق چه شرایطی براي توقف، ورود به کشتی و بازرسیاکنون پرسش دیگري که مطرح می
عنوان را به» وجود دلیل عینی آشکار«) 6بند (220شمارد، و مادة را الزم می» ها و دالیل آشکار قابل باوروجود زمینه«، )3بند (220دریاها در مادة 

بند (73و مادة 24.داند، صرف وجود یک ظن را به نظر کافی می)1بند (218در مقابل، در مادة 23.کندشرطهاي اقدامات اجرایی ضروري قلمداد میپیش
دهد که آیا توسل به اقدامات اجرایی ضروري است یا خیر، به کشور ساحلی این امکان را میگیري کشور ساحلی که ، ضمن سپردن این امر به تصمیم)1

25.ضروري بودن و اقتضاي آن را تشخیص دهد

بر لی مبنیاکنون با توجه به اوضاع و احوال متفاوتی که این مقررات بر آن داللت دارند، باید توجه داشت که درجات مداخله، نسبت به حقوق کشور ساح
به مواردي دارد که شرط انجام تفتیش پیچیدگی و دشواري کمتري نسبترو، در مواردي که کشتی در بندرگاه قرار دارد، پیشاز این. کنترل، متغیر است

حقوق 1982کنوانسیون 73مادة . رو است و مترصد تفتیش آن استدر آنها کشور ساحلی با یک کشتی در دریا و با لحاظ آزادي دریانوردي آن روبه
رد موجود در بخش دوازدهم و تبع، از نظام کنترل متفاوتی نسبت به مواگیرد و بهدریاها درخصوص منابع زنده، در حیطۀ حاکمیت کشور ساحلی قرار می

تمایز دیگري باید میان بخش دوازدهم و سیزدهم قائل شویم، بدین دلیل که بخش دوازدهم رژیمی را معرفی و عرضه . سیزدهم کنوانسیون برخوردار است
26.ز محیط زیست توصیف نمودتوان به مانند یک ایفاکننده نقش براي منافع بشریت از لحاظ حفاظت انماید که در آن کشور ساحلی را میمی

عنوان یک فعالیت داراي خیر عمومی و بخش سیزدهم، درمقابل، مربوط است به یک فعالیت، که در هنگام انجام مذاکرات کنفرانس سوم حقوق دریاها، به
کننده تمام شد، ازجمله اینکه هاي تحقیقرهاي دریاي آزاد به نفع کشوحال، باقیماندة آزاديدرعین27.المنفعه مورد پذیرش قرار نگرفتمشترك و عام

حقوق 1982بخش سیزدهم کنوانسیون . دهدهاي اجرایی کمتري را در اختیار کشور ساحلی قرار میصالحیت نسبت به تحقیقات علمی دریایی، گزینه
.دریاها هیچ مبناي صریحی را راجع به مداخلۀ فیزیکی دربرندارد

. براي کشور ساحلی مهیا سازند28»هاي مقدماتیگزارش«نهد که کنندگان میاین التزام را بر دوش تحقیق) راگراف بپا1بند (249در عین حال، مادة 
به «توان از کاربرد عبارت این امر را همچنین می. معنا نمود، بدین معنی که باید به محض خاتمۀ تحقیقات انجام شود30»فوري«را باید 29»مقدماتی«

بر شرایط یک فعالیت داللت 32»قابل آماده شدن«واژة . رسد حاکی از درنظر گرفتن نیازهاي علمی استنظر میاستنباط نمود که به» 31شدنمحض آماده
زمانی که طول مدت. گیرندآوري شده مورد سنجش و ارزیابی قرار میهاي جمعها و نمونهدارد، که در این مورد فرایندي علمی است که طی آن داده

رو تحمیل محدودیت بر آن به نوعی از این33طور دقیق معین نمود،توان بهشد تا نتایج مشخص شوند و آنها را در یک گزارش تنظیم نمود را نمیکمی
توان ا نمیر) هاگزارش(سازي علمی کننده است و قابلیت آمادهبنابراین این محدودة زمانی اساساً در اختیار کشور تحقیق. فایده استغیرمنطقی و بی

.گیري از حیث تفتیش علمی قلمداد نمودمبنایی براي تصمیم
هاي حاصل از پروژة تحقیقاتی علمی دریایی را به کشور ساحلی، به در دسترس قرار دادن تمامی اطالعات و داده«لزوم ) پاراگراف ج1بند (249مادة 
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هاي خامی باشند که را باید به نحوي تفسیر نمود که دال بر داده35»هانمونه«و 34»هاداده«دو اصطالح . دهدمورد اشاره قرار می» درخواست این کشور
تواند در هر زمانی تفسیر کنیم ـ که می37»)کشور(به درخواست آن «گفته را به همراه اصطالح چنانچه دو اصطالح پیش. اندآوري شدهجمع36»در محل«

یابیم که این دو اصطالح مبنایی مشخص شده است ـ درمی) 1بند (249در مادة » هرگاه«ور که با واژة طدر جریان تحقیقات مطرح شود، درست همان
تواند ـ در پرتو نظر کشور ساحلی را تأمین ننمود، آن کشور می» درخواست«اند؛ بدین ترتیب که، چنانچه صرف ضمنی براي تفتیش کشتی مهیا نموده

.کننده گرددر ساحلی است ـ برمبناي یک دغدغۀ صرفاً مرتبط با تحقیقاتت موجب تحقق التزامات کشور تحقیقفضاي کلی بخش سیزدهم که به نفع کشو
ها دهد که به درون کشتی وارد شود، زیرا واژة دسترسی داللت بر امکان بررسی دادهرسد این حق را هم به کشور ساحلی مینظر میبه38»دسترسی«واژة 

ها و محدود به داده40»حاصل از«تفتیش و بازرسی ازطریق کاربرد واژة 39.شوند، داردشوند و یا نگهداري میی که تولید میها در همان مکانو نمونه
سازد که در امور طور مستقیم در ارتباط با پروژة تحقیقاتی هستند و از این طریق این امکان را براي کشور ساحلی محدود میشود که بههایی مینمونه

قرار 249حقوق دریاها تنها در چارچوب مادة 1982شواهد و مدارك دال بر نقض بخش سیزدهم کنوانسیون . طور کلی مداخله نمایدکشتی بهداخلی
ها از آن ها و نمونهخودي خود نشانگر حدوث چنین نقضی هستند، بدین معنی که، مکانی که آن دادهها بهها و نمونهخواهند گرفت که در آن داده

اند، در حیطۀ آن محدودة جغرافیایی نبوده است که اجازة کشور ساحلی بر آن منطبق باشد و در تناقض با آن اجازه از حیث رعایت یک آوري شدهمعج
.حیطۀ جغرافیایی معین بوده است

نماید، که ارتباطی به طور مخفیانه میبهکننده مبادرت به تحقیقدرمواردي که کشور تحقیق. نکته دیگر در این بحث کنترل بر تحقیقات غیرمجاز است
پروژة تحقیقاتی را به کار برده » حاصل از«رسد قابلیت اجرا نداشته باشد، آن هم بدین دلیل که واژة به نظر می249پروژة تحقیقاتی مجاز او ندارد، مادة 

، »شواهد عینی آشکار«تواند کشتی را برمبناي ا کشور ساحلی میشود که آیدر چنین مواردي، این پرسش مطرح می. است که نشان از پروژة مجاز دارد
هاي هاي ساحلی و کشوربا عنایت به توازن میان منافع کشور. ، یا براساس استانداردهاي دیگر مورد بازرسی و تفتیش قرار دهد»دالیل آشکار باورپذیر«

حقوق دریاها، استاندارد تفتیش و بازرسی کشتی باید محدود 1982وانسیون هاي پنجم، دوازدهم و سیزدهم کنکننده در بخشصاحب پرچم یا تحقیق
.باشد

رو ازاین. اثر سازدهاي دریاي آزاد در منطقۀ انحصاري اقتصادي نباید صالحیت کشور ساحلی را بیعنوان بخشی از آزاديحال، آزادي دریانوردي بهدرعین
، وارد کشتی شده و آن را برمبناي صالحیت خود نسبت به تحقیقات »شواهد عینی آشکار«وارد وجود پیشنهاد شده است که کشور ساحلی قادر باشد در م

طور جدي رسد، مثالً، یک رفتار یا عمل انحرافی از طرح پیشنهادي تحقیق بهنظر میشواهد عینی آشکار به. علمی دریایی مورد بازرسی و تفتیش قرار دهد
گونه هماهنگی با مقامات صالحیتدار کشور وهوا نیست، و در مورد آن هیچنی و خارج از اختیار مانند شرایط دریا یا آبو عمده باشد که معلول شرایط بیرو

تواند مبنایی اند میدر این شرایط، تغییر در برنامۀ سفر یا مسیر یا بکارگیري تجهیزاتی که در درخواست تحقیق لحاظ نشده. عمل نیامده استساحلی به
هاي فعالیت مجاز کننده از محدودیتکه کشور تحقیقویژه اینمجوز تحقیقات ایجاد کند، به) احتمالی(له کشور ساحلی براساس نقض فرضی براي مداخ

ود، خودي ختواند بهعنوان یکی از شرایط اعطاي مجوز تحقیقات، نمیبه» گزارش مقدماتی«ها یا درمقابل، صرف یک تأخیر در انتقال داده. تجاوز نماید
.گونه تجاوز و تخطی از مجوز اعطایی رخ نداده استازجملۀ این شواهد عینی آشکار قلمداد شود، بدین دلیل که در آن هیچ

گیرينتیجه.6

را امروزه کمتر کشور ساحلی در جهان . توانند توسط نهادها و محققان داخلی، و هم خارجی به انجام رسندهاي تحقیقاتی علمی دریایی هم میفعالیت
اعطاي اجازه . المللی را تجربه ننموده باشدتوان یافت که دریافت درخواست انجام فعالیت تحقیقاتی علمی دریایی توسط نهادها و محققان خارجی و بینمی

. طور معمول متضمن طی یک فرایند ویژه توسط نهاد یا محقق خارجی استانجام تحقیقات علمی دریایی توسط هر کشور ساحلی به
المللی، تکلیف به رعایت تدابیر مقرر توسط کشور ساحلی براي هر نوع فعالیت، اعم از فعالیت تحقیقاتی دریایی، در حیطه اساس مقررات بینبر

گون اش، تابع اختیار آن کشور در اعطا یا استنکاف از اعطاي اجازه براي تحقیقات علمی دریایی به محققان و نهادهاي خارجی در مناطق گوناصالحیت
هاي تحقیقاتی را دارد که در فعالیت» خیر«یا » بله«گیري درمورد تنها اختیار تصمیمکشور ساحلی نه. دریایی، از جمله در منطقه انحصاري اقتصادي است

این اختیار اخیر را هم . ها را نیز داردآن فعالیت» چگونگی«گیري پیرامون نهفته است، بلکه اختیار تصمیم» اجازه«و » تنظیم مقررات«درون آن حق 
این اختیار از حق کلی در تنظیم قوانین و مقررات براي انجام . عنوان بخشی از فرایند اعطاي اجازه قلمداد نمود که در اختیار کشور ساحلی استتوان بهمی

.هاي مورد به مورد مبادرت ورزداعمال محدودیتدهد که به رود، از این حیث که به کشور ساحلی این امکان را میهاي تحقیقاتی نیز فراتر میفعالیت
فارس و دریاي عمان، از بسیاري جهات براي محققان و نظیر موجود در مناطق دریایی و سواحل کشورمان، به ویژه در خلیجهاي قابل توجه و کمظرفیت

اگر محققان و نهادهاي . کنند، غیرقابل انکار استلیت مینهادهاي تحقیقاتی دریایی داخلی و خارجی، که در هر زمینه از علوم و فنون دریایی فعا
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توان المللی تحت چارچوب و در شرایطی که در این نوشتار آمد، امکان دسترسی به مناطق دریایی کشورمان را داشته باشند، میتحقیقاتی خارجی و بین
المللی در حوزه علوم و هاي نهادهاي علمی بینمندي از ظرفیتضمن بهرهها این تهدید احتمالی را به فرصتی تبدیل نمود که طی آن با بکار بستن آن

اطق فنون و تجربیات مفید، اعم از انتقال فناوري، آموزش متخصصان کشورمان و دسترسی به نتایج حاصل از تحقیقات در راستاي توسعه سواحل و من
.ن نمودتوان منافع ملی کشور را نیز در این فرایند تضمیدریایی کشور، می

باشد، از یک الملل دریاها نیز میالمللی، که منطبق با موازین موجود در حقوق بینتواند با اعمال این شرایط قانونی و متعارف بینایران می. ا. بنابراین، ج
المللی نهادهاي تحقیقاتی بینتحقیقاتی محققان وها، هم امکان شرکت محققان کشورمان را در آن سفر و فعالیتسو، ضمن انتفاع از این ظرفیت

مان فراهم کند، و هم از سوي دیگر، با نهادن ناظران آگاه در جریان سفر تحقیقاتی مزبور بر فرایند هاي تحت حاکمیت یا صالحیتشده در آبشناخته
- یم استفاده حداکثري با هدف توأمان توسعه سواحلتوانافزون بر این، از این امکان می. تحقیقاتی علمی دریایی نظارت مقتضی و کنترل مؤثر به عمل آورد

.مان و حفظ و تضمین منافع ملی کشور بنماییم
مراجع.7

ها و مناطق دریایی کشورمان دارند و نیز طور عام کلیه قوانین و مقررات داخلی است که حسب مورد داللت برحاکمیت و صالحیت کشورمان بر آبمنظور به]1[
قانون مناطق طور خاص منظور اما به. انداي از این مناطق دریایی وضع نمودهالمللی در پارهکشورها و یا نهادهاي خارجی و بینحقوق و تکالیفی را براي سایر

هاي اجرایینامهالبته مقررات دیگري نیز در قالب آیین. خورشیدي مجلس شوراي اسالمی است1372فارس و دریاي عمان مصوب ایران در خلیج. ا. جدریایی
28/9/1375مصوب (فارس و دریاي عمان نامه احداث و استفاده از تاسیسات در فالت قاره و منطقه انحصاري اقتصادي ایران در خلیجو غیره به مانند آیین

.نمودها مراجعهوجود دارند که حسب مورد باید به آن) هیئت وزیران
ملل 1982این سند همانا کنوانسیون . شهرت یافته است» قانون اساسی دریاها«للی دریایی به المدانان بینالمللی است که در میان حقوقمنظور سند بین]2[

کشورمان حقوق دریاها نیست، اما قانون مناطق دریاییملل متحد 1982ایران عضو کنوانسیون . ا. جدرست است که البته . دریا استمتحد راجع به حقوق 
با الگوي این کنوانسیون تهیه شده است و قانون مزبور در ،هاي غیرعضومانند برخی دیگر از کشورورشیدي، بهخ1372فارس و دریاي عمان مصوب در خلیج

،یعنی ایاالت متحده امریکا،وضعیت در مورد بسیاري از قوانین دریایی کشور غیرعضو دیگر. بسیاري از مقررات، سازگاري کامل با مفاد کنوانسیون مزبور دارد
خصوص در زمینه تحقیقات علمی دریایی به منبع ذیل رجوع کنید که عملکرد ایاالت متحده امریکا، بهبراي مالحظه قوانین و. نیز به همین ترتیب است

:آوري کرده استمجموعه مفصلی از این قوانین و عملکردها را جمع
- Montserrat Gorina-Ysern, An International Regime for Marine Scientific Research, Martinus Nijhoff Publishers, 2003;

حقوق دریاها، با الگوبرداري از دیگر مقررات مندرج در این سند 1982منصرف از مسئله عدم عضویت در کنوانسیون تواند بر همین اساس، کشور ما نیز می
-سازي اینالمللی در جهت نهادینههاي تحقیقاتی دریایی توسط بیگانگان، از این معاهده بینمقتضی از جمله مقوله فعالیتهايالمللی، در تمامی زمینهبین

ملل متحد حقوق دریا، به 1982کشور با تصویب کنوانسیون 164این را هم باید افزود که در حال حاضر . برداري الزم را نمایدهاي دریایی بهرهگونه فعالیت
. اندحقوق دریاها را به تصویب رسانده1982کشور کنوانسیون 164در مجموع ) 2012اکتبر 25برابر با (1391ماه آبان4تا تاریخ . (اندویت آن در آمدهعض

ال کشورها از این معاهده این کثرت استقب.) اندبه جرگه اعضا پیوسته2012سپتامبر 24اند که هر دو در هاي عضو، اکوادور و سوازیلند بودهآخرین کشور
براي مطالعه بیشتر در این زمینه بنگرید به .کندشمولی طی میالمللی، به خودي خود، نشان از اهمیت آن و فرایند کامیابی دارد که به سوي جهانبین

:تارنماي سازمان ملل متحد، بخش حقوق دریا، به نشانی زیر
http://www.un.org/Depts/los/reference_files/status2010.pdf

]3[U.S Committee on International Ocean Affairs
ست، آن هم کنندگان با انصراف و لغو تحقیقات مواجه شده امورد آن توسط خود تحقیق22رضایت اعطا شده، 357البته براساس همین تحقیق، از میان ]4[

کنندگان و دانشمندان علوم دریایی، انصراف نهاد یا سازمان متصدي تحقیق و کننده توسط سایر تحقیقعمدتاً به دلیل تأخیر کشور ساحلی، اظهارات مأیوس
تحقیق . تحقیقات هستندمورد هم همچنان معطل دریافت اجازة انجام 60مورد درخواست ترخیص توسط کشور ساحلی مردود اعالم شده، و 28در . غیره

:انداین نتایج از قرار ذیل. ها از اعطاي اجازة تحقیقات دست یافته استمزبور به نتایج جالبی راجع به بررسی موارد استنکاف کشور
قات، مناطقی با حجم عظیم کشور مکزیک در هیچ موردي از دادن اجازه، استنکاف نورزیده است، با توجه به اینکه مناطق مربوطه مورد درخواست تحقی) الف«

از ) ج. از هر چهار مورد استنکاف از دادن رضایت در منطقه آمریکاي جنوبی، سه مورد آن توسط نمایندگان آمریکا صورت گرفته است) ب. تحقیقات هستند
اش، عدم رفته است که سیاست کلیهاي ورود به بندر کشور ساحلی در جنوب آسیا سه مورد توسط برمه صورت گهر چهار مورد استنکاف از درخواست

هاي انجام تحقیقات در دریاي غالباً درخواست) سابق(اتحاد جماهیر ) د. کندها را رد میطور متعارف تمامی درخواستمداخله در امور دریایی است و به
.»کندسرزمینی و فالت قاره را رد می

.گفتهبه بعد تحقیق پیش70ـ بنگرید به صفحات 



1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملی اولین همآیش 
1036:کدمقاله...                                         هاي تحقیقاتی علمی دریایی بهاعطاي اجازه انجام فعالیت:تهدید منافع یا فرصتی براي توسعه سواحل

کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

.گفتهتحقیق پیش70تا 63صفحات بنگرید به]5[
.پیشین، همان صفحات]6[
:این منبع در تارنماي ذیل قابل دسترسی است]7[

<http://www.state.gov/www/global/oes/oceans/ntrvo85.html>
:حقوق دریاها در جلد چهارم منبع ذیل1982کنوانسیون 249بنگرید به تفسیر مادة ]8[

- M. H. Nordquist, op.cit, vol. IV, pp. 537-553.
:آن مقایسه کنید249حقوق دریاها را با بند یک پاراگراف الف ماده 1982کنوانسیون 248ماده ) و(بند ]9[

ساحلی تحقیقات علمی دریایی کشوردار که قصد دارند در منطقه انحصاري اقتصادي یا فالت قاره یک المللی صالحیتهاي بینها و سازمانکشور: 248مادة «
... :ارائه خواهند دادکشورم دهند، حداقل شش ماه قبل از تاریخ مورد انتظار براي شروع پروژة تحقیقات علمی دریایی، یک شرح کامل از موراد زیر به آن انجا

».ساحلی باید قادر باشد تا آن حد در پروژه شرکت نماید یا در آن نماینده داشته باشدکشورحدي که ) و
کشوردار در موقع انجام تحقیقات علمی دریایی در منطقه انحصاري اقتصادي یا فالت قاره یک المللی صالحیتهاي بینها و سازمانکشور. 1: 249ماده «

ساحلی، اگر او چنین مایل باشد، به شرکت یا داشتن نماینده در پروژه تحقیقات علمی کشورحق تضمین) الف: ... ساحلی شرایط زیر را رعایت خواهند کرد
به دریایی، به خصوص در عرشه و داخل کشتی تحقیقاتی یا سایر کرافت یا تأسیسات تحقیقات علمی، در موارد ممکن بدون پرداخت هیچ وجه و اجرتی

».هاي پروژهساحلی و بدون تعهد مشارکت در هزینهکشورمحققین 
.تأکید از نگارنده است]10[
.553تا 526بنگرید به منبع پیشین، صص ]11[
]12[When Practical
]13[Ifit so desires
:منتشر شد در منبع ذیل2006که در سال » المللی براي خیر عمومی جهانینیروي ویژة بین«بنگرید به گزارش اختصاري ]14[

- Patricio A. Bernal, Observations and Knowledge of the Oceans: Marine Scientific Research, the Transfer of Marine Technology and
Capacity Building, in M. H. Nordquist, R. Long, T. H. Heider, and J. N. Moore, editors, Law, Science and Ocean Management, Martinus
Nijhoff, 2007, pp. 21-61, at pp. 27- 28.

]15[F. Wegelein, Marine Scientific Research, op. cit, p. 192.
.193پیشین، ص ]16[
]17[A. H.  Soons, MSR and LOS, op.cit, pp. 191 and Forward.
.192بنگرید به آلفرد سونز، پیشین، ص ]18[
]19[F. Wegelein, Marine Scientific Research, p. 194.
:حقوق دریاها چنین است1982کنوانسیون 253مادة ]20[

هاي تحقیقات علمی دریایی تعلیق یا قطع کامل فعالیت: 253مادة 
علمی دریایی در حال اجرا در داخل منطقه انحصاري اقتصادي یا فالت قاره خود را یک کشور ساحلی حق خواهد داشت تعلیق هر فعالیت تحقیقات-1

:درخواست نماي، اگر
.شوندکه رضایت کشور ساحلی بر آنها مبتنی بوده، انجام نمی248هاي تحقیقاتی مطابق با اطالعات داده شده به نحو مقرر در ماده فعالیت) الف
در رابطه با حقوق کشور ساحلی در ارتباط با پروژه 249هاي تحقیقاتی مقررات ماده دار انجام دهنده فعالیتحیتالمللی صالکشور یا سازمان بین) ب

.نمایدتحقیقات علمی دریایی را رعایت نمی
هاي تحقیقاتی الیتکه به یک تغییر عمدي در پروژه تحقیقاتی یا فع248کشور ساحلی حق خواهد داشت، درصورت هرگونه عدم رعایت مقررات ماده -2

.شود، توقف هر فعالیت تحقیقات علمی دریایی را بخواهدمنتهی می
هاي تحقیقاتی علمی تواند قطع فعالیتظرف یک مدت زمان متعارف تصحیح نشوند، کشور ساحلی همچنین می1هاي مذکور در بنداگر هریک از وضعیت-3

.دریایی را درخواست کند
هاي دار مجاز به انجام فعالیتالمللی صالحیتهاي بیننتور کشور ساحلی درمورد تعلیق یا قطع تحقیقات، کشورها یا سازماپیرو اعالم تصمیم و دس-4

.هاي تحقیقاتی موردنظر، را پایان خواهند دادتحقیقاتی علمی دریایی، فعالیت
را رعایت نموده، کشور ساحلی دستور تعلیق مندرج در 249و 248در مواد دار شرایط مذکورالمللی صالحیتکننده یا سازمان بینوقتی که کشور تحقیق-5

.هاي تحقیقاتی علمی دریایی ادامه خواهند یافتلغو خواهد کرد و فعالیت1بند 
:کننده به رعایت شرایط مشخص چنین استحقوق دریاها در باب تکلیف کشور تحقیق1982کنوانسیون 249مادة 1بند ) الف(پاراگراف ]21[

در شرکت یا اعزام نماینده در پروژه تحقیقات علمی دریایی، به خصوص در عرشه و داخل کشتی تحقیقاتی یا سایر ... الف ـ تضمین حق کشور ساحلی «
.»وسایط یا تأسیسات مربوط به تحقیقات علمی دریایی
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: هارم از منبع ذیلحقوق دریاها در جلد چ1982کنوانسیون ) 4ویژه بند به(253بنگرید به تفسیر مادة ]22[
- M. H. Nordquist, op.cit, p. 579.

: دارندهاي ساحلی چنین اشعار میحقوق دریاها در باب اجراي قوانین و مقررات توسط کشور1982کنوانسیون 220مادة 6و 3بندهاي ]23[
ل دریانوردي در منطقه انحصاري اقتصادي یا دریاي سرزمینی در مواردي که دالیل روشنی براي این باور وجود دارند که یک کشتی در حا: 3بند 220مادة 

ها، یا قوانین و مقررات المللی قابل اعمال براي جلوگیري، کاهش و کنترل آلودگی از کشتییک کشور، در منطقه انحصاري اقتصادي قواعد و استانداردهاي بین
تواند از کشتی بخواهد اند، را نقض کرده، آن کشور میشده و به آنها تأثیر و اعتبار بخشیدهالمللی وضع آن کشور که منطبق با این قواعد و استانداردهاي بین

ی صورت گرفته، را اطالعات مربوط به هویت، بندر ثبت، آخرین بندر و نیز بندر بعدي مقصد خود و سایر اطالعات مربوطۀ مورد نیاز براي اثبات اینکه آیا نقض
.در اختیار آن کشور قرار دهد

در مواردي که شواهد عینی وجود دارد که یک کشتی در حال دریانوردي در منطقه انحصاري اقتصادي یا دریاي سرزمینی یک کشور، در : 6، بند 220مادة 
حلی یا را مرتکب شده که منجر به تخلیه زباله و موجب خسارت عمده یا تهدید به خسارت عمده خط سا3منطقه انحصاري اقتصادي نقض مذکور در بند 

، مشروط 7تواند مطابق با قوانین خود، منوط به بخش منافع مربوطه کشور ساحلی یا به هر منبع دریاي سرزمینی یا منطقه انحصاري اقتصادي او گردیده، می
.بر اینکه شواهد چنین اقتضا کنند، اقدامات قضایی و دادرسی، شامل توقیف کشتی، اتخاذ و شروع نماید

:حقوق دریاها چنین است1982انسیون کنو218مادة 1بند]24[
اجرا به وسیله کشورهاي بندري: 218مادة 

ها را برعهده بگیرد، و در مواردي که تواند رسیدگیطور داوطلبانه داخل بندر یا پایانه دریایی یک کشور قرار دارد، آن کشور میوقتی که یک کشتی به-1
هاي داخلی، دریایی سرزمینی یا منطقه انحصاري اقتصادي آن کشور با نقض قواعد ه از آن کشتی خارج از آبشواهد چنین ایجاب کنند، در ارتباط با هر تخلی

دهدهاي دیپلماتیک عمومی، دادرسی تشکیل میالمللی یا کنفرانسدار بینالمللی قابل اعمال ایجاد شده توسط سازمان صالحیتو استانداردهاي بین
:حقوق دریاها چنین است1982ن کنوانسیو73مادة 1بند ) الف]25[

اجراي قوانین و مقررات کشور ساحلی: 73مادة «
برداري، حفاظت و مدیریت منابع زنده، منطقه انحصاري اقتصادي، اقدامات الزم تواند براي اعمال حقوق حاکمیت خود در اکتشاف، بهرهکشور ساحلی می-1

اي قضایی که ممکن است براي تضمین رعایت قوانین و مقررات مصوب وي در انطباق با این هازجمله ورود به کشتی، بازرسی، بازداشت و رسیدگی
...» .کنوانسیون، ضرورت داشته باشد را به عمل آورد

: بنگرید به]26[
- A. C. Kiss and Dinah Shelton, International Environmental Law, Transnational Publishers, 3rd edition, 2004, pp. 507.

طور عمده به دو دلیل حقوق دریاها، به1982کنندگان کنفرانس سوم حقوق دریاها میان بخش دوازدهم و سیزدهم کنوانسیون این تفاوت در نگرش مذاکره]27[
آغاز به کار نمود و این در حالی است که رخ داد1967که در سال (Torrey Canyon)نخست، این کنفرانس اندکی پس از حادثه دریایی توري کانیون : بود

، برخورد 1967مارس 18در تاریخ «طور خالصه بدین ترتیب بود که این حادثه به. طور جدي نواخته بودها بهآن حادثه زنگ خطر را براي بسیاري از کشور
تان و فرانسه سبب شد که مقدار زیادي از نفت مخازن به دریا هاي آزاد در نزدیکی سواحل انگلسکش لیبریایی توري کانیین به یک تخته سنگ در آبنفت

- چند روز بعد از این سانحه و براي جلوگیري از آلودگی بیشتر سواحل، کشور انگلستان سرانجام تصمیم می. ریخته شود و سواحل این دو کشور را آلوده کند
این اقدام از طرف . کش، از گسترش دامنه آلودگی بکاهدتش زدن بقیه محموله نفتگیرد که بدون درنظرگرفتن قانون پرچم، کشتی را بمباران کند و با آ

هاي معظم دریایی به از آن، کشورسزا دارد و سرآغاز تصمیماتی است که، پسبود، اهمیتی بهترین طرفداران قانون پرچم کشوري که یکی همواره از سرسخت
- مجله روابط بینها، کشجمشید ممتاز، مبارزه با آلودگی ناشی از نفت: ي مطالعه افزون بر این، بنگرید بهبرا. »منظور محدود کردن این قاعده اتخاذ کردند

جمشید ممتاز با همکاري امیرحسین : به نقل از. 1356، پاییز 10المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شمارة ، مرکز مطالعات عالی بینالملل
.116، ص 1376نشر دادگستر، پاییز : الملل، چاپ اول، تهرانحقوق بینرنجبریان، ایران و

اي و هاي دوجانبه و چندجانبۀ منطقهها و موافقتنامههاي اروپایی، مبادرت به انعقاد کنوانسیونویژه کشورها، بهدوم اینکه، متعاقب این حادثه، بسیاري از کشور
جدیت این موضوع در آن مقطع به حدي . نمودند...) هاي نفتی، زباله و پسماندها و در مقابل آلودگی(دریایی جهانی متعدد در زمینه حفاظت از محیط زیست 

حقوق دریاها، ادبیات حقوقی جامعی پیرامون مقولۀ حفاظت از محیط زیست 1982رسید که تا پیش از پایان مذاکرات کنفرانس سوم و تصویب کنوانسیون 
اي که با حمایت مالی برنامۀ ازجمله معاهدات منطقه(اي متعدد ایجاد شد الملل در قالب معاهدات منطقهی در چارچوب حقوق بینالمللدریایی در جامعه بین

، اقیانوس هند و )1982جده (عدن و دریاي سرخ ، خلیج)1981ابیجان (، آفریقاي غربی و مرکزي )1978کویت (فارس محیط زیست ملل متحد در خلیج
نیاز از نوآوري و که موجب شد هم روند مذاکرات در جریان کنفرانس سوم حقوق دریاها به آسانی پیش برود و هم بی) و غیره) 1985نایروبی (آفریقاي شرقی

دریاها حقوق1982جا متجلی است که کنوانسیون برآیند این واقعیت بیش از همه در آن. الملل در این زمینه باشدبدعت ازطریق توسعۀ تدریجی حقوق بین
از منابع زندة در بخش دوازدهم خود فاقد هرگونه قواعد ماهوي جدید در زمینۀ مبارزه با آلودگی دریاي آزاد است؛ هرچند تعداد اندکی قاعده درباب حفاظت

طور کامل از همین اسناد بهحقوق دریاها، 1982افزون بر این، بسیاري از مقررات مندرج در بخش دوازدهم کنوانسیون . دریایی در خود جاي داده است
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ها مستقر حقوق دریاها در حمایت از محیط زیست بر دوش کشور1982کنوانسیون 194اند؛ مانند التزامی که در مادة گفته الهام گرفتهالمللی پیشبین
.است1972اعالمیۀ استکهلم 21گردیده که الهام گرفته از اصل 

: د بهبراي مطالعۀ بیشتر در این زمینه بنگری
- A. C. Kiss and D. Shelton, op. cit, pp. 500-507.

]28[Preliminary reports
]29[Preliminary
]30[Prompt
]31[as soon as practicable
]32[Practicable
ها بنگرید براي مشاهدة نمونۀ این فرم. لحاظ شده است» تاریخ تخمینی ارائه گزارشات«هاي ساحلی معموالً عبارت هاي درخواست برخی از کشورالبته در فرم]33[

:به تارنماي ذیل
<http://www.state.gov/www/global/oes/oceans/ntrvo.html>

]34[Data
]35[samples
]36[on the spot
]37[at its request
]38[access
:حقوق دریاها در جلد چهارم از منبع ذیل1982کنوانسیون 249مادة بنگرید به تفسیر]39[

- M. H. Nordquist, op.cit, vol. IV, pp. 537-553.
]40[derived (from)


