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 چکيده

حق بر میراث مشترک بشریت یکی از موارد نسل سوم حقوق بشر است که تحت عنوان حقوق همبستگی یا حقوق جمعی در 

 نیزدهد و  های مردم پیوند می نظام بین المللی حقوق بشر مطرح شده است که یو آن گالتونگ نسل سوم حقوق بشر را با توده

المللی در  اختن به نسل سوم حقوق بشر نشانه و راهنمای مناسبی بر پویایی مفاهیم حقوق بشری در حقوق بینضرورت پرد

. موضوع اصلی ما در تحقیق حاضر تبیین اصل میراث مشترک بشریت و بررسی منابع اقتصادی آن برای مردم گذر زمان است

یک حق در حال تکوین بشری که ریشه در حقوق همبستگی  همثاببه  امروزهمیراث مشترک بشریت کشورهای فقیر است. اصل 

تواند در پیشبرد سایر  این حق که یکی از حقوق نسل سوم است می ، کماکان در مباحث حقوقی جریان دارد.و جمعی دارد

حقوق همبستگی به کار رود. نسل سوم حقوق بشر حاوی ده حق است. حق بر توسعه، حق صلح حق بر محیط زیست، حق 

حق بر غذا، حق کمک بشردوستانه، حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ، باط، حق میراث مشترک بشریت، حق حیاتارت

، به المللی حق میراث مشترک بشریت در حقوق بین ضمن مطالعه که در اینجا کوشش شده است تا دائمی بر منابع طبیعی

طقه اعماق دریا، تقسیم منصفانه منابع حاصل از فضا و ماه، برخی از مزایای اقتصادی این حق نظیر تقسیم منصفانه منابع من

 های اقتصادی در جنوبگان و اصل نفع بشریت در محیط زیست و فرهنگ اشاره کنیم. اصل تقسیم منابع و مسئولیت
 

 الملل، حقوق دریاها و فضا، حقوق محیط زیست، منابع اقتصادی. میراث مشترک بشریت، حقوق بین هاي كليدي: واژه
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 مقدمه -1

در اعماق دریاها و کف  فلزی شامل منگنز، آهن، مس، کبالت، نیکل، کرمیت، سرب و روی های معدنی و کشف کلوخه

های تکنولوژی منجر به ایجاد نظام حقوقی  میزان این منابع، اهمیت اقتصادی و پیشرفت نوزدهم،قرن ها در اواخر  اقیانوس

در بیست و دومین اجالس مجمع عمومی  1185نوامبر  1ین موضوع در ( ا055: 1314. )عباسی، میراث مشترک بشریت گردید

درخواست نمود که منابع در  طوالنی یآروید پاردو طی نطق، سازمان ملل مطرح شد که در آن رئیس هیأت نمایندگی مالت

 مثابهبه (، زیر بستر دریای آزادمنابع کانی و بستر و )بستر و زیر بستر دریاها، واقع در بیرون قلمرو صالحیت ملی کشورها 

 .میراث مشترک بشریت شناخته شود

مجمع  ،1154دسامبر  15 در تاریخ 9501مفصل و مذاکرات نمایندگان کشورها، سرانجام قطعنامه شماره گفتگوهای پس از 

امه صریحاً بستر و زیر بستر ها این اصل را پذیرفت. این قطعن عمومی تحت عنوان اعالمیه اصول حاکم بر اعماق دریاها و اقیانوس

این قطعنامه، هیچ  پایه برکرد و در نتیجه ها را که در ماورای حاکمیت ملی قرار دارند میراث بشریت معرفی  دریاها و اقیانوس

لمللی که ا کشوی حق ادعای مالکیت یا حاکمیت بر بخشی از منطقه یادشده را ندارد و برای اداره آن منطقه باید یک نظام بین

در ابتدا ( 380: 1388)ضیایی بیگدلی،  .قرار گیردنظارت مورد برداری آن  همه کشورها باشد و اکتشاف بهره متضمن منافع

و  فضای ماورای جوج ولی به تدری ،شد میبه عنوان میراث مشترک بشریت شناخته  ،«بستر و زیر بستر دریا»اعماق دریاها 

نیز به آن اضافه شد. در این میان، انسانی در محیط زیستی و حقوق بشر میراث طبیعی و فرهنگی و ژنوم  قطب جنوب و

 ها به طور هستند. زمانی که برخی دولت منابع تکنولوژی و کمیابی، موضوع مهم که باعث تولید میراث مشترک بشریت شدند

در نتیجه فاصله  ،ند شدندتخصصی موانع طبیعی را شکستند تا به فضاهای مشترک برسند و از نظر اقتصادی و نظامی قدرتم

تکنولوژی پایه اول میراث  باید گفت کهبه همین دلیل . به گسترش نهاد فقر جنوب با ظهور تکنولوژی رو توانگری شمال و

کمبود یکسری منابع باعث شد که نام میراث مشترک به آن گذاشته شود تا همه به یک عالوه بر این،  مشترک بشریت است.

 ،بلکه شاختر ،اما پاردو اولین شخص نبوده است که واژه میراث مشترک بشریت را بیان کرده است .ره ببرنداندازه از منابع به

 ,Coccaمشابهی در خصوص میراث مشترک بشریت به کار بردند. ) قبل از پاردو واژگان ،جانسون ،جمهور آمریکا کوکا و رئیس

1981: 5) 

 مباني نظري تحقيق -2

 اديق آنميراث مشترك بشريت و مص 

است. مفهوم میراث مشترک  های مکتب حقوق طبیعی میراث مشترک بشریت مفهومی است فلسفی که اساساً مبتنی بر دیدگاه

بشریت همچنین داللت بر آن دارد که یک منطقه مشترک باید برای مصرف آینده نگهداری شود و نباید آن را برای نیازهای 

: 1385)جونیر،  کشورهابرخی هاست نه صرفاً  ک بشریت در برگیرنده تمام انسانکنونی در نظر گرفت و مفهوم میراث مشتر

میراث مشترک بشریت »های برجسته در مباحث راجع به میراث مشترک بشریت معتقد است:  کوکا یکی از شخصیت(. 393

جو و اجرام آسمانی به  الملل است که در مورد فضای ماورای بلکه یک اصل حقوقی بنیادی حقوق بین ،فقط یک مفهوم نیست

 (.95، 1: ج 1314 جمالی،) «رود کار می

مچنین چیزی که از اجداد و . هتعریف شده است ،میراث به دارایی که به ارث رسیده و یا ممکن است به ارث برسدواژه 

را به دنبال دارد که مفهوم میراث این تلقی  . در واقعپیشینیان به عنوان یک ویژگی، فرهنگ، سنت، و ... به ارث رسیده است

. های حاضر و آینده انتقال یابد نواحی مشترک باید به عنوان ارث به ورثه منتقل شده یا به عنوان دارایی از پیشینیان به نسل

 (91، 1: ج 1314 جمالی،)

 مورد است که عبارتند از: 8از سوی دیگر مصادیق اصل میراث مشترک بشریت شامل 

 ریاهابستر و زیر بستر اعماق د -

 فضای ماورای جو، کره ماه و دیگر اجرام آسمانی -

 قطب جنوب یا جنوبگان -
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 حقوق بشر -

 المللی محیط زیست بین -

 ژنوم انسانی -

 میراث فرهنگی و طبیعی و معنوی -

 ...و  غذا آب و هوا, میراث فرهنگی زیر آب و تنوع فرهنگی و -

بیست و ع عادالنه منابع انرژی و تنظیم کاربردهای انرژی ممکن است در قرن توزی کرده کهبینی  بورگس پیش عالوه بر این،

 (.Borgese, 1995: 246). ضروری باشد و انرژی نیز باید میراث مشترک بشریت تلقی شود یکم

 

 عناصر و اصول حاكم بر ميراث مشترك بشريت

آمیز و نفع  لمللی، تقسیم منافع، کاربرد مسالمتا اصول حاکم بر میراث مشترک بشریت عبارتند از: عدم تخصیص, اداره بین

آروید پاردو و اعالمیه مربوط به استفاده  تاریخیبشریت. این عناصر در توصیف و تشریح میراث مشترک بشریت از بیانیه 

گردیده های ماورای محدوده صالحیت ملی و کاربرد منافع آن به نفع بشریت استنتاج  آمیز از بستر دریا و کف اقیانوس صلح

میراث مشترک نخست اینکه  :از نظر مالت، میراث مشترک بشریت پنج مفهوم اساسی دارد( 055: 1314، عباسی) است.

، یک سیستم مدیریتی الزم است که در آن، تمام . دومالملل آزاد است بشریت غیر قابل تخصیص است و برای تمام جامعه بین

لت در سهیم شدن در منافع، نه تنها منافع مالی، بلکه همچنین منافع ناشی از کار برای حق مشارکت داشته باشند. سوم، دال

مشارکت در مدیریت و انتقال تکنولوژی دارد. چهارم، مفهوم میراث مشترک بشریت بر حفظ و مراقبت از اهداف صلح آمیز، تا 

های  ت بر حفظ و مراقبت برای نسلآنجا که به لحاظ سیاسی قابل دستیابی باشد، داللت دارد. پنجم، میراث مشترک بشری

 (Baslar, 1998: 81). آینده و بالتبع بر محیط زیست داللت دارد

 اصل عدم تخصيص  الف:

ملی، قابل تخصیص، تملک و حاکمیت نیست. و  موارد موصوف به میراث مشترک بشریت به هیچ شکل عمومی، خصوصی

به واند ت وقی، تحت نظام حقوقی میراث مشترک بشریت بوده و نمیالمللی هستند که به لحاظ حق مناطق مشترک مناطقی بین

قرار توسط فرد، گروه، کشور یا گروهی از کشورها مورد ادعا قرار گرفته یا تحت تملک یا حاکمیت  به طور جزئییا  طور کلی

حقوقی توسط هیچ در مفهوم میراث مشترک بشریت، مناطق مشترک مناطقی است که به لحاظ ( 055: 1314گیرد. )عباسی، 

شوند و حاکمیت در همه فروض و فروع آن  اند، گرچه به صورت فرضی، توسط هر شخصی اداره می کسی مورد ادعا قرار نگرفته

از طرف هیچ  ای وجود ندارد تا فرامینی صادر کند یا مجازاتی را اعمال کنند و هیچ نماینده وجود ندارد. هیچ حاکمی بر آن

، جمالی)شود.  المللی اداره می توراتی را در منطقه اجرا کند. پس این منطقه تنها توسط جامعه بینکه چنین دس مقامی نیست

 (18، 9: ج 1314

 اصل اداره بين المللي  ب:

المللی را دارند و در مدیریت این مناطق  ها حق مشارکت در اداره منطقه بین در نظام میراث مشترک بشریت همه افراد و دولت

رود که در  ومی جهانی باید در اولویت قرار گیرد. و تحت رژیم میراث مشترک بشریت، از همه افراد انتظار مینیز منافع عم

ها در این فرایند حقوقی نقشی ندارند و یا به عنوان  های ملی دولت مدیریت ناحیه بین المللی سهیم و شریک باشند. حکومت

شوند و در عوض منافع عمومی جهانی در اولویت قرار  د مدیریت محو میکنند و منافع ملی در فراین نماینده بشریت عمل می

المللی مشترکات  از ابتدای پیدایش و پیشرفت میراث مشترک بشریت تاکنون، مدیریت بین (18: 1314 جمالی،) گیرند. می

ثمر  شترک بشریت مثمرجهانی الگوی اولیه مفهوم بوده است این یک اصل پذیرفته شده است که برای اینکه مفهوم میراث م

پاردو معتقد بود که آنچه میراث مشترک بشریت را از  برای نمونهالمللی وجود داشته باشد.  یک رژیم بین بایستی ، میواقع شود

المللی مشترکات و  نظریه اداره بین ،کند می متمایز res Commanis دارایی همه یا هماناصل سنتی آزادی دریاها به عنوان 
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( در حقیقت مدیریت بین المللی مشترکات جهانی، حمایتی بر علیه Pardo, 1975: 38-39). بع آب استمدیریت منا

 ,Groove). کشورها و به ضرر دیگران است- استفاده انحصاری است که حقیقتاً نابودکننده میراث مشترک توسط دولت

ضروری است. زیرا  ، بسیارنمایندگی کند مقام که بشریت را به عنوان یک کل، وجود یکعالوه بر این،  (393 :1972

کارانه  منافع بشریت تنها با استقرار یک نهاد قدرتمند در برابر تجاوزات طمع .به لحاظ حقوقی عبارتی مبهم است« بشریت»

مدیریت فضاهای ء البته آثار مخرب احتمالی ناشی از سو( 938، 9: ج 1314جمالی، . )های ملی حفظ خواهد شد حکومت

ها به تنهایی قادر به مدیریت و محافظت از فضاهای مشترک جهان  به طور گسترده در سطح جهان وجود دارد و دولتمشترک 

 (399: 1385، جونیر)های چندجانبه خاصی را برای رسیدن به اهداف خود ایجاد کنند.  نیستند بنابراین باید نظام

 اصل تقسيم منافعج: 

ها  المللی میان دولت باید به صورت مشترک و بین المللی سود و منافع اقتصادی حاصله برداری از منافع طبیعی بین در بهره

برداری از  ناشی از استخراج و بهره منافعاصل تقسیم منصفانه  ،تقسیم گردد. یکی از عناصر اصلی مفهوم میراث مشترک بشریت

این اصل اصوالً با  های فقیر و جهان سومی است. ا به ویژه حفظ منافع اقتصادی دولته میراث مشترک بشریت میان همه دولت

های حقوقی حاکم بر مناطق جهانی و منافع آن و  اهداف مشترک بشریت که در مفهوم انعکاس یافته است و محور همه رژیم

ی را های جهانی انسان باشد. اگر ما تقدم ارزش مرتبط می ،های مرتبط با مناطق و موضوعات میراث مشترک بشریت است فعالیت

اساس نیازهای جاری  در حل معضالت جهانی بپذیریم باید ضرورت اطمینان از تقسیم منافع جهانی توسط کشورها نه تنها بر

: ج 1314. )جمالی، های آینده را در نظر داشته باشیم که همچنین براساس نیازهای آتی آنها یا به اصطالح حقوقی، منافع نسل

ارزیابی و سنجش منافع  زیرا نخست اینکهافع آینده در شکل اساسی را در بر خواهد داشت، مطرح نمودن من ( بنابراین301، 9

ی انجام هاینهاد چه یا ها باید تصمیم بگیرند که چه کسانی دولت دوم اینکههای آینده برای نسل حاضر امری مشکل است.  نسل

ترین  این اصل بیشتر توسط مهم( 100: 1351، سویمو) های آینده به عهده بگیرند. های ارزشی را از سوی نسل این قضاوت

طرفداران رژیم میراث مشترک بشریت یعنی کشورهای در حال توسعه، بدون حق شرط، مورد قبول واقع شده است. بسیاری از 

. دانند یا توزیع منصفانه منابع طبیعی را یکی از عناصر الینفک مفهوم میراث مشترک بشریت می نویسندگان تقسیم منافع

(Wolfrum, 1993: 323) 

 آميز اصل كاربرد مسالمتد: 

جویانه باشد. استفاده نظامی از آن ممنوع است. بنابراین  آمیز و صلح برداری از این مناطق صرفاً باید برای اهداف مسالمت بهره

 یش نظامی نیز ممنوع است.نباید در این منطقه مجوز ایجاد پایگاه نظامی و هیچ سالحی از هر نوع آزمایش گردد و انجام رزما

المللی برای اهداف صلح آمیز، یک جزء  در طول تاریخ میراث مشترک بشریت، استفاده از مناطق بین( 058: 1314)عباسی، 

بسیار مهم مفهوم میراث مشترک بشریت بوده است. اولین دلیل در معرفی مفهوم ترس از گسترش این خطر بود که بستر 

آمیز، تنها  اصل اهداف مسالمت ،رو از این. می، یعنی برای استقرار تأسیسات نظامی در نظر گرفته شوداقیانوس برای اهداف نظا

نامه ماه  موافقت 3و ماده  1185ا ضمعاهده ف 0ماده  :برای مثال. برای ممانعت از هر فعالیت با خصیصه نظامی در نظر گرفته شد

1151. 

ها و  ترک است. استفاده از این مناطق و منابع باید هماهنگ با سعادت همه ملتبشریت ذینفع اصلی و منتفع میراث مشمسلماً 

کشورها باشد و بهترین راه تحقق آن متعلق دانستن این منافع به کل بشریت است. با توجه به آسایش و منافع کلی کشورها 

های نظامی فضایی طبق  فعالیت .قرار گیردتوان گفت که همه نوع فعالیتی به ویژه فعالیت نظامی باید تحت تأثیر این اصل  می

در ماه و دیگر اجرام سماوی ممنوع است. زیرا طبق این مقرر ماه و سایر اجرام آسمانی فقط  1185کنوانسیون  0ماده  9بند 

آمیز  صلح اصل کاربرد انحصاراًبنابراین  (358، 9: ج 1314. )جمالی، باید در مسیر اهداف صلح جویانه مورد استفاده قرار گیرند

میراث مشترک بشریت بدین معنی است که استقرار هیچ پایگاه یا تأسیسات نظامی مجاز نیست، هیچ سالح از هیچ نوع نباید 
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مگر در  ،تواند در این منطقه انجام شود آزمایش شود، هیچ مانور نظامی نباید رخ دهد. در حقیقت هیچ نوع فعالیت نظامی نمی

آمیز  اصل کاربرد مسالمت (Postyshev, 1990: 226). بینی شود های مربوط پیش نامه وافقتمواردی که به طور خاص در م

کنوانسیون  101نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. ماده  103و  101، در مورد حقوق دریا به ویژه مواد 1189در کنوانسیون 

دارد که  مقرر می 109ماده  عالوه بر این،نظر گرفته است. آمیز در  حقوق دریاها، استفاده از منطقه را صرفاً برای اهداف مسالمت

 .آمیز انجام خواهند شد برای اهداف صلح تحقیقات علمی دریایی در منطقه منحصراً

 اصل نفع بشريته: 

ها چه تحقیقات علمی در منطقه مادامی که محیط زیست منطقه  بشریت منتفع اصلی میراث مشترک است. پس انجام کاوش

مجاز است. نتایج و دستاوردهای تحقیقات علمی باید به نفع بشریت و به امید همکاری بیشتر علمی و پیشرفت  ،دآسیب نبین

کند که از  نگاهی اجمالی به تاریخ میراث مشترک ثابت می( 058: 1314، عباسی. )ها قرار گیرد دانش در دسترس همه دولت

ی مختلفی به کار رفته است. از لحاظ فلسفی گفته ها ترک در زمینهتاکنون، عبارت میراث مش 1184شروع آن در اواسط دهه 

دسته از منابع طبیعی و فرهنگی که  ها آن. بنابراین تنتر و مقدم است شود که خود بشریت از میراث مشترک بشریت مهم می

حفاظت و حمایت شوند. منافع برداری  توانند تحت رژیم میراث مشترک بشریت بهره می ،تأثیر جهانی بر بقاء رفاه بشریت دارند

 (95، 9: ج 1314. )جمالی، حیاتی و جمعی همه بشریت، نکته کلیدی میراث مشترک بشریت است

 هاي تحقيق . يافته۳

 ميراث مشترك بشريت و تقسيم منصفانه منابع اقتصادي اعماق دريا

و چرچیل )باشد  ری اقتصادی و دریای آزاد میهای حقوقی فالت قاره، منطقه انحصا نظام حقوقی اعماق دریاها متفاوت از نظام

برداری از  های مربوط به اکتشاف و بهره به طور کلی، نظام حقوقی اعماق دریاها ناظر و حاکم بر همه فعالیت( 359: 1383، لو

یا را فالت عمق بستر در و به طور کل بخش کم( 389: 1388، بیگدلی)ضیایی المللی اعماق دریاهاست.  منابع معدنی منطقه بین

که با  1154دسامبر  15مجمع عمومی سازمان ملل مورخ  9501قاره و بخش عمیق را میراث مشترک بشریت گویند. قطعنامه 

بستر اعماق دریاها را به عنوان میراث مشترک  ،رأی ممتنع به تصویب رسید 10دولت و بدون رأی مخالف و با  148رای مثبت 

کنوانسیون  پایه حقوق دریاها آمده است. بر 1189یل در کنوانسیون صهای مربوط به تف یبین نماید و پیش بشریت معرفی می

به عهده مقام بین المللی بستر  ،58مزبور، کنترل بستر اعماق دریاها و یعنی محدوده بعد از فالت قاره به شرح مندرج در ماده 

 (934: 1358، اکهرست. )دریاهاست

ورای محدوده تحت صالحیت ملی، فضایی وجود دارد که مستعد تخصیص دولتی نیست، در این معنی که در از سوی دیگر، 

صاحب نیست که هر یک از کاربران آن مطابق میل  و یا مالی بی این وجود این منطقه، یک سرزمین بالصاحب بحثی نیست. با

واند آن را متصرف شود در نتیجه خود و خارج از الزام حقوقی عمل کنند و نخستین شخصی که وسایلی در اختیار داشت بت

اعماق  (114، 9: ج 1314. )جمالی، توانند بدون اختصاص آن به خود از آن بهره ببرند سرزمین مشترکی است که همگان می

 اند. میراث مشترک بشریت اعالم شده ،اعماق مذکورو  نامیده است« منطقه»درباره حقوق دریاها  1189دریاها را کنوانسیون 

الملل اعماق دریاها  ها را تحت اشراف مقام بین های آن برداری ثروت کنوانسیون نظام بهره( 989: 1383لو،  )چرچیل و

های  ضمیمه ( و111 -133مواد ) دهی کرده است. در ضمن شرایط و مقررات میراث مشترک بشریت در بخش یازدهمنسازما

 کنوانسیون به طور دقیق بیان شده است. 1110ایی نامه اجر حقوق دریاها و موافقت 1189سوم و پنجم کنوانسیون 

 135ماده  1در بند  و چندین قطعنامه بعدی بیان گردید، 1154فکر عدم تملک منطقه اعمال دریا که در اعالمیه اما در اینجا، 

 شده است: تکرار 1189کنوانسیون 

یت کند و یا درصدد اعمال حقوق حاکمه خود باشد تواند در هیچ بخشی از منطقه یا منابع آن اعمال حاکم هیچ کشوری نمی -

 و یا در این مورد ادعایی نماید؛
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تواند بخشی از منطقه یا منابع آن را به خود اختصاص دهد و  هیچ کشوری و یا هیچ شخصی اعم از حقیقی و حقوقی ـ نمی -

 تصاحب کند؛

 شود؛ یص و تصاحب در منطقه به رسمیت شناخته نمیهیچ گونه ادعا یا اعمال حاکمیت یا حقوق حاکمه و نیز عملیات تخص -

. کند المللی اعماق دریاها از طرف او عمل می بشریت در کل، از تمامی حقوق بر منابع منطقه برخوردار است و مقام بین -

 (388: 1388، ضیایی بیگدلی)

اند و حذف مالکیت  مالکیت حذف شدهزیرا هم حاکمیت و هم  ،اختصاص در این ماده به معنی وسیع کلمه مد نظر است معد

دود فضای ملی به سمت دریا، ولو با عنوان حقوق حاکمه حهم مربوط به منطقه و هم منابع آن است. در نتیجه توسعه نام

اقتصادی به ویژه معدن کاری  و منافع شود که چگونه بدون حق مالکیت، فعالیت متوقف شده است. حال این سوال مطرح می

برداری از آنها  شود؟ منع کلی تملک منابع طبیعی یک منطقه باید برابر با منع استفاده و بهره دهی می ا ساماندر اعماق دری

ضروری است که منع مالکیت،  ،های اقتصادی کشورها در نواحی جهان باشد مانع فعالیت ه،صورتی که هدف دنبال شد در .باشد

 جمالی،. )شامل شود ،به ویژه مواردی که به زیان کشورهای دیگر استکلی نباشد و فقط برخی از اشکال تملک و اختصاص، 

 (159، 9: ج 1314

معادن استخراج شده از  » ... :دارد که صراحتاً بیان می 9در رابطه با وضعیت حقوقی منطقه و منابع آن، در بند  135ماده 

به تملک درآورد یا مستقل « مقام»های  العمل ستورتوان مطابق با مقررات این قسمت و قواعد و مقررات و د منطقه را فقط می

برداری از منابع اعماق دریا باید در یک  ، منافع مالی و سایر منافع اقتصادی حاصل از بهره104اساس ماده  به عالوه بر...« نمود 

 م مناسب تقسیم شود.سمکانی

شناسی، رکن دارای استقالل  الدولی اقیانوس سیون بینیممانند ک، دار های بین المللی صالحیت همه کشورها و سازماندر نهایت، 

ولی  ؛:کارکردی در درون سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد حق دارند. تحقیقات علمی دریایی در منطقه انجام دهند

ین باید همکاری کشورهای عضو همچن (کنوانسیون حقوق دریاها 958: ماده. )این فعالیت باید مطابق مقررات بخش یازده باشد

تواند تحقیقات علمی  الملل بستر دریا خود می مقام بین( 103)ماده در تحقیقات علمی دریایی در منطقه را تشویق کنند. 

 103ماده  1و توزیع نتایج آن است. بند  ساختندار تشویق این قبیل تحقیقات و هماهنگ  دریایی انجام دهد و عهده

کند که تحقیقات علمی دریایی در منطقه باید منحصراً به نفع بشریت صورت گیرد. مقام  یکنوانسیون حقوق دریاها تأکید م

یک صندوق اعانه برای تشویق و ترویج تحقیقات علمی دریایی در منطقه بستر اعماق دریا تشکیل داد  9448بستر دریا در سال 

 (985: 1314، بی سون و همکاران)

کنوانسیون ملل متحد در مورد  104ماده اقتصادی منصفانه منابع اعماق دریا است.  حال چیزی که اهمیت دارد، تقسیم منابع

مناطق ها در  تقسیم منصفانه منافع مالی و سایر منافع اقتصادی حاصل از فعالیت»، «نفع بشریت»حقوق دریا تحت عنوان 

کند که بودجه  تصریح می 153دارد. ماده  می را مقرر...« آمیز  تبعیض مناسب بر یک اساس غیر از طریق هر گونه سازگار دریایی

 100و ماده « برای پرداخت خسارت به کشورهای در حال توسعه استفاده شود»تواند  های اداری می مقام پس از پرداخت هزینه

ستفاده ها در ناحیه به نحوی که همه کشورهای عضو بتوانند از آن ا تبا هدف انتقال دانش علمی و تکنولوژی مربوط به فعالی

در رسیدگی به تقاضای کاوش و استخراج منابع معدنی منطقه و انتقال تکنولوژی را به  افزون بر این، .وضع گردیده است ،نمایند

برای تقسیم منافع مالی و »کنوانسیون حقوق دریاها به مقام  104ماده  9کند. بند  ها مقرر می عنوان شرط پذیرش درخواست

دهد.  اختیار وضع مقررات الزم را می« ها در منطقه از طریق هر گونه سازکار مناسب از فعالیتسایر منافع اقتصادی حاصل 

ها در منطقه را  کنوانسیون دریا مقررات اصلی در ارتباط با تقسیم منافع ناشی از فعالیت 184ماده  9بند  (ز)و ( د) های بخش

 مشاهده کرد.نیز  104ماده  9توان در بند  این امر را می .دهد تشکیل می

ها در منطقه از طریق هر  برای توزیع منصفانه منافع مالی و سایر منافع اقتصادی حاصل از فعالیت« مقام» به موجب این اصل،

آمیز  ها توسط مجمع و بر یک اساس غیر تبعیض نامه گیری مقام، تصویب مقررات و آیین م مناسب از جمله تصمیمسگونه مکانی

را تشکیل  1110نامه  ضمیمه موافقت 5این اصول در حال حاضر ماده ( 980: 1388، ایی بیگدلیضی. )اقدام خواهد نمود
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های این اصول زمانی روشن خواهند شد که توزیع به صورت موردی آغاز شود. ضابطه قابل اجرا تا حد زیاد  دهند. محدودیت می

حال توسعه و از طریق صندوقی که در اختیار مقام  به این امر بستگی دارد که توزیع منافع به صورت کمک به کشورهای در

ها در صورتی خواهد بود که اقتصاد کشورهای در حال توسعه که تولیدکننده مواد خام از منابع زمینی  صورت گیرد. کمک ،است

لمللی اعماق دچار صدمات جدی شده باشد. آیین رسیدگی داخل مقام بین ا، در اثر تولید مواد معدنی و در بستر دریا ،هستند

اما موضوعات اختالفی زمانی  .دریا، بر تقسیم منافع حاکم است و ممکن است اختالف قضایی در این خصوص مطرح نگردد

های تجاری اعماق دریا آغاز شود. در آن صورت اصول چارچوب مفیدی را ارائه خواهند کرد.  خواهند بود که فعالیته کنند تعیین

 (359، 9: ج 1314 جمالی،)

وجود دارد: یکی بهره برداری توسط کشورهای  از منافع اقتصادی اعماق دریا دو شیوه بهره برداریالملل،  ا مطابق حقوق بینام

عضو مقام یا اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت کنترل آنها براساس یک قرارداد میان مقام و بهره بردار و دیگر بهره برداری 

ضیایی . )کشورهای در حال توسعه باید در نظر گرفته شود ه برداری از منطقه منافعمستقیم توسط کارگزار در هر حال در بهر

، گزارشگر هدف مورد تعقیب است در واقع چنانچه ضابطه 104کار رفته در ماده  های به توازن فرمول (354  :1388، بیگدلی

با توجه به ضوابط اقتصادی، اندیشه و با برابری  ها در این ماده اعالم شده است. اما قرار دهیم تساوی دولت جغرافیایی را مالک

این کشورها باید از  .مند سازد را بهره فقیرسازی را در آن باز می یابیم. توزیع مجدد منافع مورد انتظار باید کشورهای  جبران

ها این اصول  مند شوند. با این وجود هر چند مجموعه دولت بهره، صنعتی پدید آورنده آن هستند های تانتقال تکنولوژی که دول

در برابر کشورهای در حال توسعه که دل مشغول  .رو نیست با اجماع روبههنوز اند، اما فرایند به اجرا گذاشتن آنها  را پذیرفته

آزادی دریاها را که با  های صنعتی قرار دارند که اصل سنتی اند، دولت استقرار مدیریت جمعی و برابری طلب برای منطقه

 (984، 9: ج 1314. )جمالی، کنند اندیشه میراث مشترک بشریت اندکی تعدیل شده است، همچنان عنوان می

نهایت شدید بود و حتی  بی بینی شده بود، پیش در آغازبرداری که  کار و قواعد بهرهوساز خصوصدشمنی کشورهای صنعتی در 

برداری از  مصمم کرد درباره بهره (و ... 1181، انگلیس 1189و  1184، آلمان 1184تحده مهمچون ایاالت  بسیاری از آنها را

های در حال  ویژگی کمتر از خواست دولت( این 345: 1383، لو چرجیل و) زنند.اعماق دریا به تصویب قوانین ملی دست 

ها و اشخاص  بیان شده بود و از دولت مشهور به قطعنامه استمهال، D 9550( XXIVدر قطعنامه ) 1181توسعه بود که از 

 91الملل خودداری کنند. توافق  برداری منابع اعماق دریاها تا زمان استقرار یک رژیم بین خصوصی خواسته شده بود که از بهره

انسیون شد و بر اجرای فصل یازدهم کنو نیویورک کمتر از چهار ماه قبل از الزم االجرا شدن کنوانسیون منعقددر  1110ژوئیه 

که اجرای موقت آن در باالترین حد ترغیب « سهیل زمینه مشارکت جهانی در کنوانسیونت»نامه به منظور  این توافقنهاد.  رتأثی

ها را از جانب کشورهای  منعقد شد و آن بخش از احکام کنوانسیون را تغییر داد و یا خنثی کرد که بیشترین مخالفت ،گردید می

ای تغییر یافت که منافع کشورهای غربی و توسعه  با این اقدام فصل مورد اختالف یعنی یازدهم به گونهصنعتی برانگیخته بود. 

، آقایی. )ها و زیر بستر آنها تأمین گردید یافته در زمینه اکتشاف و بهره برداری از ذخایر بستر اعماق دریاها و کف اقیانوس

بخش یازدهم کنوانسیون حقوق دریاها، اعطای یارانه به فعالیت اساس قسمت ششم موافقت نامه اجرایی  بر( 388: 1388

دهد. همچنین تمایز قائل شدن بین مواد  مگر تحت شرایطی که گات اجازه می ،کاری در بستر دریاها غیرقانونی است معدن

دهم کنوانسیون راه اصالح بخش یازبا این حال، شده است.  به طور کلی ممنوع اعالممعدنی بستر دریاها و منابع زیرزمینی 

 نمود.های بزرگ دریایی را هموار  تصویب کنوانسیون از جانب قدرت

المللی در  اقتصادی بین ینالمللی موجود، با عنوان نظم نو جهان سوم برای تغییر نظم بین کشورهای فقیر و تالشدر این میان، 

جهان سوم مدعی ، کشورهای در این دورانکه در طرح میراث مشترک بشریت متجلی شده  1184 و اوایل دهه 1154 دهه

این  این کشورهاتالش  .المللی است گیری این مفهوم در ایدئولوژی نظم نو اقتصادی بین که مبانی فلسفی و حقوقی شکل ندبود

ب بود که با میراث مشترک بشریت نظم اقتصادی جهان نو را محقق ساخته و از این مفهوم به عنوان فرصتی برای جبران عق

امید آنها این بود که منابع طبیعی بستر دریا بتوانند آنها را به نابرابری بین خود و  . در واقعماندگی خود استفاده کنند

نیاز داشت  یمفهوم به ( طبیعت پویا و آرمانیBedjaoui, 1979: 221. )دهد کشورهای پیشرفته دارای فناوری جدید پایان
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که در  یبه مفهوم 55در این راستا گروه  .های جهان در حال توسعه مستحکم شود زشکه به آن شکل حقوقی داده شود تا ار

به نحوی که در نقطه مقابل فلسفه رقابت آزاد  ؛معنا و عناصر جدیدی اضافه کردند ،به خوبی بیان شده بود 1154اعالمیه اصول 

اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی  کرد، ، کمک شایانیو پیشرفت آن قرار گرفت و به طرح جسورانه میراث مشترک بشریت

 .نفتی به کار گرفته شد و رفتار کشورهای توسعه یافته را نسبت به منابع طبیعی تغییر داد های شرکتعلیه 

منافع حاصله از فعالیت در اعماق دریا با تخصیص به بشریت، صرف نظر  نخست اینکهمسائلی را به دنبال داشت:  این تغییرات،

های  ت جغرافیایی کشورها و با ترجیح منافع و نیازهای کشورهای در حال توسعه و یا با استقالل ناقص و سایر وضعیتاز موقعی

ها در منطقه یک  به منظور نظارت و کنترل فعالیت. دوم اینکه کنوانسیون بشریت را با چالش مواجه کرد 104اده م، خودگردان

به عنوان یکی  ( سوم اینکه158-185است. )مواد  حال توسعه ایجاد شده ای درمکانیزم سازمانی متمرکز و قوی توسط کشوره

افزایش کار و ثبات بازارها برای کاالهای تولید  المللی بستر دریا برای رشد، المللی، مقام بین بین یاقتصاد یناز اهداف نظم نو

اقدام  کشورهای فقیر کنندگان و تولیدکنندگان دست آمده از منطقه و تعیین قیمت مناسب برای مصرفه شده از مواد معدنی ب

(. این موضوع، آشکارا منافع اقتصادی درازمدتی برای کشورهای فقیر ایجاد نمود. در نهایت 151. )ماده الزم را به عمل آورد

صاحبان  تکنولوژی را از کن شدن فقر، و ریشه خودبرای تأمین استاندارد حداقل زندگی  ستیبای ی،جهان سوم کشورهای فقیر

در این اندیشه بود که معاهده ماه و کنوانسیون  1154. کاسترو رئیس جنبش عدم تعهد در حال و هوای دهه رنددست آوه آن ب

به طور خالصه میراث باشد. ای برای کمک به انتقال تکنولوژی از کشورهای صنعتی به جهان سوم  وسیلهتواند  میحقوق دریا 

ی برای چالش ایدئولوژیکی بر علیه غرب به کار برده شد و ارزیابی عملکرد کشورهای غربی ا وسیله مثابهمشترک بشریت به 

صنعتی به نفس میراث مشترک بشریت اعتراضی  های ت، دولکشورهای فقیر جهان سومیرغم برداشت  دهد که علی نشان می

 نداشتند.

 

 ميراث مشترك بشريت و تقسيم منصفانه منابع اقتصادي حاصل از فضا 

برداری از فضای  های کشورها در کاوش و بهره در زمینه اصول حاکم بر فعالیت 1185ژانویه  95ون تردید عهدنامه مورخ بد

توان آن را  به همین دلیل امروزه می .ماورای جو، کره ماه و دیگر کرات آسمانی، گام موثری در تدوین مقررات فضایی است

 اصول اساسی حقوق فضا دانست.

ت آسمانی اجسام طبیعی و سختی هستند که در فضای ماورای جو وجود دارند از قبیل: سیارات، سیارات تابع، منظور از کرا

برداری  اصل آزادی کاوش و بهره، های آسمانی. در فضای ماورای جو، کره ماه و سایر کرات آسمانی دار و سنگ ستارگان دنباله

 ها، الملل امری الزم و ضروری است. از جمله این همکاری های بین عه همکارآمیز وجود دارد. در راستای این آزادی، توس مسالمت

همکاری در جهت کمک به فضانوردان در صورت بروز تصادف، خطر، در مواقع اضطراری یا فرود اجباری در سرزمین یکی از 

های زیانبار در فضای ماورای  آزمایش برداری به معنی توسل به زور، انجام کشورها و دریای آزاد است. البته آزادی کاوش و بهره

 (090: 1388، ضیایی بیگدلی)جو، کرات آسمانی یا آلوده کردن آن محیط نیست. 

منظور هر امکانی که موجب  همیناصل آزادی فضا، به منزله تملک و تصاحب خصوصی آن توسط کشورهای مختلف نیست. به 

فضا، فروش اراضی در کرات آسمانی به وسیله  ،نع شده و از منظر حقوقیم ،ها شود ها، افراد و یا شرکت تصاحب فضا توسط ملت

ـ چنانچه در بعضی کشورها صورت گرفته بود ـ مطلقاً غیر مجاز است. اصل منع تصاحب، تملک و تصرف فضا ها شرکت

فضایی را ندارد و یا  مروآشکاری را به دنبال دارد. از جمله اینکه هیچ کشوری حق تعیین مرز میان قلمرو هوایی و قل پیامدهای

 (090: 1388. )ضیایی بیگدلی، فضایی باید از صالحیت انحصاری کشور صاحب پرچم پیروی کنند های سفینهکلیه 

و فضای ماورای جو  سویی، بین کره ماه و دیگر کرات آسمانی از 1185عهدنامه است. اصل غیرنظامی کردن فضا موضوع بعدی 

آمیز از  برداری مسالمت این عهدنامه، به طور کامل، مربوط به بهره 0است ماده تمایز نهاده گر، دی سویبه معنی دقیق کلمه از 

های مختلف و اجرای هر گونه  های سالح کره ماه و دیگر کرات آسمانی است و ایجاد استحکامات، تأسیسات نظامی، آزمایش

آمیز از فضا هنوز  رداری مسالمتب هماورای جو، الزام به بهرعملیات نظامی را در کرات مذکور منع کرده است اما در مورد فضای 
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ای یا دیگر  های هسته حامل سالح های سفینهعهدنامه مذکور، در مدار قرار دادن  0قطعی و کامل نیست. مطابق بند یک از ماده 

اندـ باید  گ تفسیر نمودههای بزر سالح هایی که قدرت تخریبی عظیم دارند، ممنوع است. از این قاعده ـ همانطور که قدرت

 (1185معاهده  0. )ماده های کالسیک در فضای ماورای جو مانعی ندارد چنین نتیجه گرفت که قرار دادن سالح

)شوروی و عصر فضا و تکنولوژی فضایی در حال و هوای جنگ سرد و رویارویی سوسیالیسم و کاپیتالیسم از سوی دیگر، 

هر  .این رویارویی طبیعتاً در مذاکرات مربوط به معاهده ماه نیز اثر کرد .مد و به ثمر نشستجهانی به وجود آ هدر گسترآمریکا( 

اساس ایدوئولوژی خود بنیان نهند. بنابراین تدوین مقررات  یک از دو گروه در پی آن بودند که میراث مشترک بشریت را بر

ای متفاوت به ویژه کشورهای اتحاد جماهیر شوروی پیامد یک توافق سخت بین کشوره معاهده ماه میراث مشترک بشریت در

پیمانان آن که در آن مرحله از پیشرفت پروازهای فضایی، تدوین قواعد حاکم بر منابع طبیعی اجرام آسمانی را یک اقدام  و هم

المللی برای  یندانستند و کشورهای ایاالت متحده آمریکا و متحدان آن که در پس استقرار فوری نظم ب نابهنگام و زودرس می

 (Zhukov & Kolosav, 1984: 184) برداری از منابع طبیعی اجرام آسمانی بودند. تنظیم بهره

جویانه و به نفع بشریت عمل کرد. در  ، ایاالت متحده آمریکا در راستای استفاده از فضا برای اهداف صلح1154از اواخر دهه 

ون، فورد و کارتر از مفهوم میراث مشترک بشریت به این امر که بتوانند های نیکس تمراحل اولیه مذاکرات معاهده ماه، دول

های آمریکا در  حمایت کردند. بعد از آنکه دولت ،تغییر دهند)دارایی همه(  معنای آن را از مالکیت مشترک به رس کامیونس

هنگامی که معاهده ماه  ، آن هم درستشکست خوردند ،تحقق خواسته خود در شکل دادن به جوهره میراث مشترک بشریت

 میراث مشترک مغایر منافع ایاالت متحده برای امضا مفتوح شد ـ زبانتحت تأثیر بلوک شرق و جنوب شکل گرفته و با 

 به کلی فاصله گرفتند.از نظریه میراث مشترک بشریت  ریگان، بوش و کلینتون های بعدی آمریکا یعنی دولت های دولت

 (98، 9: ج 1314، جمالی)

تواند بخشی از نظام ملی داخلی  رغم نگرانی آمریکا، بلوک سوسیالیست بر این باور بود که میراث مشترک بشریت نمی علیما ا

الملل مغایرت دارد. آنها اصول غیر  ـ لنینیست از حقوق بین با نظریه مارکیست« بشریت»و « میراث»زیرا عبارت  .آنها باشد

مورد حمایت قرار دادند. اما  را های ثانوی و جانبی میراث مشترک بشریت است طشر که پیش، نظامی کردن و عدم تخصیص

در حقیقت  (Baslar, 1998: 163). رد کردند ،المللی را که هسته اصلی این مفهوم است تقسیم منافع و مدیریت بین فکر

« میراث مشترک»رهای در حال توسعه از نظر کشو .المللی معاصر بین کشورهای جنوب است نامه بین معاهده ماه اولین موافقت

به معنی مالکیت مشترک و دسترسی اکثریت جامعه بین المللی به اصل اساسی یک ملت ـ یک رأی است. معاهده ماه اهداف 

توان معاهده ماه را بازتابی  کشورهای در حال توسعه را به سوی حقوق بین الملل بی طرف تقویت کرده است. در این حالت می

 .کشورهای جهان سوم تازه رها شده از استعمار، به تغییرات بیشتر در حقوق بین الملل دانست از تمایل

جوهره مفهوم میراث مشترک  ذیل ، که از تکنولوژی بی بهره بودند، تمایل داشتند کهو اغلب فقیر کشورهای درحال توسعه

نفع غالب کشورهای در حال توسعه در پیش نویس زیرا  ، قرار گیرند.بشریت شبیه آنچه در کنوانسیون حقوق دریاها بود

کنوانسیون دریاها و معاهده ماه در حمایت از سهم صادرات مواد معدنی آنها در بازار بین المللی بود و این پایه قدرت اقتصادی 

قدرت داد و ستد  جایگزین مواد معدنی کشورهای جهان سوم شود، . اگر منابع ماه و سایر اجرام آسمانی،آمد ها به شمار می آن

نهد. بنابراین هدف جهان در حال توسعه، شکل دادن میراث مشترک  بین الملل و ثبات اقتصادی این کشورها رو به زوال می

آنچه کشورهای جهان سوم خواستار آن  . در واقعبشریت به نحوی است که نهایتاً با اندیشه رقابت آزاد غرب در تعارض است

نیست. بلکه فشار بر غرب از طریق قطعنامه مجمع عمومی  ،شود که در زیر پای آنها به وفور یافت میبودند تقسیم مواد معدنی 

خواهد به طور میانبر و از طریق  جهان در حال توسعه می. رداری از معادن ماه است های تجاری بهره برای توقف فعالیت

تجاری به صورتی که منافع به طور مساوی تقسیم شود، بهره  برداری هایی که چندان هم الزم االجرا نیستند، از بهره قطعنامه

بنابراین هدف کشورهای در حال توسعه تفسیر یکسان کنوانسیون حقوق دریاها و معاهده ماه است و  .کامل خود را داشته باشد

 انگیزد. های فضایی را بر می این موضع مخالف قدرت
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اجرام  از فضای ماورای جو و تجاریه آیا معاهده فضا و ماه، بهره برداری شود این است ک مطرح می در اینجا سوالی کهاما 

کشور ایاالت متحده، اکوادر، کشورهای  19 دست کمکند؟ امروزه  سماوی را به وسیله کشورها یا بخش خصوصی توجیه می

سه پنجم جمعیت جهان را به که جمعاً حدود  ایران و کره شمالی برزیل هند، اسرائیل، مشترک المنافع شوروی سابق، ژاپن،

 اند. از سوی دیگر، هنگامی که جنگ سرد به پایان رسید، وری فضایی و قابلیت پرتاب ماهوارهااند، دارای فن خود اختصاص داده

کننده خود را که توسعه تکنولوژی فضایی، حتی در دوره جنگ جهانی دوم   ترین عامل تقویت های فضایی عمده فعالیت

ها، توجه خود را معطوف به مسائل داخلی کرده و فضای خارج را به بخش خصوصی  اند. اینک دولت ست دادهاز د ،گشت یمبر

 (153، 9ج  :1314 جمالی،)اند  واگذار کرده

فعالیت و  ولی با این وجود،تواند جنبه تجاری به خود گیرد،  معاهده فضا این امر را مستقیماً پیش بینی نکرده است که فضا می

آید و کشورهای عضو معاهده نیز صراحتاً اعتراضی را  کردن آن به شمار می و اقتصادی های تجاری ه از فضا یکی از راهاستفاد

اند. از نظر حقوقی، به لحاظ عدم مالکیت نسبت به  های فضایی مربوط در امر تجاری کردن آن به عمل نیاورده نسبت به فعالیت

 باشد. پذیر نمی ضا و منابع موجود در آن امکانفضا و اجرام آسمانی، بهره برداری از ف

ها و  معاهده ماه در ارتباط با عدم تملک، اصل آزادی بهره برداری و استفاده از کره ماه را از سوی کلیه دولت 11ماده  0بند 

اه را بدون هر نوع متعاهد حق اکتشاف و بهره برداری از م های تدول. بدون تبعیض فی مابین آنها مورد پذیرش قرار داده است

ای  ها حق دارند در هر نقطه دولتدر واقع  تبعیض براساس انصاف و مطابق با حقوق بین الملل و عبارت این موافقت نامه دارند.

 اعم از سطح و زیر سطح کره ماه به فعالیت بپردازند.

ت که طی آن یک رژیم بین المللی، یکی از بحث برانگیزترین عناصر مفهوم میراث مشترک بشریت، روشی اسبدون تردید، 

 :کند که تصریح می 11ماده  5قسمت دال از بند . های مربوط به بهره برداری را بین کشورها توزیع کند منافع حاصله از فعالیت

 های متعاهد در زمینه منافع ناشی از این منابع با توجه از اهداف اصلی این رژیم ... یک تقسیم منصفانه توسط همه دولت»

خاص به منافع و نیازهای کشورهای در حال توسعه و نیز کشورهایی که مستقیم یا غیرمستقیم در استخراج منابع ماه نقش 

ای است که منابع طبیعی زمین و جهان را به عنوان امانت در  باشد. نظریه و وظیفه تقسیم منافع، ناشی از فلسفه می ،«اند داشته

ها در  مری استفاده از این منافع برای بهبود شرایط انسانی به منظور دفع برخی نابرابریداند. پیامد چنین ا دست بشریت می

وسط معدودی از کشورها، آنها را از نظر تاستفاده از فضا  ،صورت این دنیاست. در غیر در میان مردم فقیرتوزیع ثروت، 

کند و باعث  یافته نابود می را توسط کشورهای توسعه سازد. این امر نظریه برابری اقتصادی، سیاسی، علمی و نظامی قدرتمند می

 منافع از خواستار تقسیم منصفانه و فقیر شود. به این دلیل است که کشورهای ضعیف دشمنی، درگیری و جنگ می، حسادت

 هستند.به طور مشترک استفاده از منابع فضای ماورای جو خواهان ناشی از استخراج و در برخی موارد  اقتصادی

بلکه این میل  ،ریه میراث مشترک بشریت از میل به رشد احساس تعهد بشردوستانه نسبت به دیگران به وجود نیامده استنظ

هایی که از نظر تکنولوژی توانایی  ها توزیع شده است. حتی اگر ملت به تضمین این موضوع است که منابع برای همه ملت

حساس تعهد به تقسیم آنها نداشته باشند. گر چه معاهده ماه، تعهد تقسیم را از نظر اخالقی ا ،استخراج این منابع را دارند

اما مشخص نکرده که این منابع چگونه و براساس چه معیاری تقسیم شوند. اما نکته قابل تأمل این است که  ،ندک منعکس می

وجود دارد: یکی توسل به  دو راهکار ؟ در این خصوص،کند که کدام نوع از تقسیم، منصفانه است میچه کسی تعیین 

 المللی دوم واگذاری مسئله به رژیم بینو معاهده ماه برای حل و فصل اختالفات  15کارهای پیش بینی شده در ماده وساز

برای اشاره به  «انصاف»رسد در معاهده ماه از واژه  است. در واقع به نظر می تر، مذاکره با حسن نیت . گزینه معقولمربوطه است

 (305-308، 9: ج 1314جمالی، )استفاده شده است. « خوب و مناسب»و  «عدالت»، «حسن نیت»همچون  مفاهیمی

 و فقیر در حین مذاکرات معاهده ماه معلوم شد که ایاالت متحده اساساً علیه نظریه تقسیم منافع با کشورهای جهان سوماما 

نبوده است اما با گذشت زمان، حامیان آمریکایی معاهده اه همر ،بدین صورت که درصدی از ثروت خود را با آنها تقسیم کند

ماه، احساس کردند که این معاهده در سمت و سوی دیدگاه سوسیالیستی تعریف شده است و نگران آن بودند که راهکارهای 

ها و  ند نظارتهای انصاف و عدالت بخواه به بهانه فقیر دنیاناقص تقسیم منصفانه، این امکان را فراهم کند که کشورهای 
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درخواست انتقال تکنولوژی نمایند و حتی حقوق و مزایای و  هایی وضع کنند مالیاتو یا  هایی را تحمیل کنند، محدودیت

 (Baslar, 1998: 173). خاصی را موجه کنند

بهتر از مقررات  معاهده ماه، زمینه اجرایی کردن تقسیم منصفانه، (5د قسمت د بن)11مفاد ماده در توان گفت که  حال می

های  تر کنوانسیون حقوق دریاها، تقسیم منافع بستر دریا را میان ملت به عبارت دقیق، آمده است. کنوانسیون حقوق دریاها

در حالی که  .دارد مقرر می ،کنند یآنهایی که خطرپذیری ماقتصادی جهان به عنوان یک کل و بدون در نظر گرفتن حقوق 

کند و آن این است که تقسیم منصفانه نه میان همه  یک روش منحصر به فرد را دنبال می اهده ماه،مع 11ماده  5قسمت د بند 

شود و به عالیق و نیازهای کشورهای در حال توسعه و نیز نقش آن دسته از  های متعاهد اعمال می بشریت که میان همه دولت

 (Cocca, 1989: 54ویژه شده است. )توجه ، اند هیم بودهماه س( نه استخراج)کشورها که مستقیم یا غیرمستقیم در اکتشاف 

 

 گيري نتيجه. ۴

این مفهوم  است. الملل حقوق بین یک مفهوم کارآمد در مثابهبه ه این مقول جایگاه حقوقی میراث مشترک بشریت مبین ظهور

گردد. کاربرد و اجرای مفهوم  لقی میت از این منظر به عنوان یک حق بشری با حقوق بشر و به ویژه نسل سوم آن مرتبط بوده و

الملل سنتی  های حقوق بین مستلزم ارزیابی انتقادی بسیاری از مفاهیم و اصول تثبیت شده و دکترین میراث مشترک بشریت،

این مفهوم با اکتساب  خواند، ای جدی فرا می حقوق بین الملل سنتی را به چالش و مبارزه میراث مشترک بشریت، است.

 ها کند و از برابری صوری و شکلی حاکمیت به نابرابری واقعی دولت ها را نقد می حاکمیت و برابری دولت تفاوت است،سرزمین م

و  کند. زیرا برای تحقق عدالت جهانی کشورهای ثروتمند را به تقسیم ثروت با کشورهای فقیر ملزم می .دهد تغییر شکل می

عدم وجود  اساسی پیش روی ما،. اما مشکل کند ها فرض می تمایز از دولتالمللی جدید و م بشریت را شخصیت حقوقی بین

. است یفاقد معنی تعریف شده مشخص اینکه مفهوم میراث مشترک بشریت، است. انجهانی ی کلی و مورد پذیرشتعریف

های بسیار متنوع  بع و پدیدهمنا ها، کاربرد آن را برای فضا ،در واقع همین ویژگیبه شمار آورد. حسن این مفهوم توان آن را  نمی

که حقوق و تکالیفی از آن  به لحاظ اینکه تعریف حقوقی از مفهوم، عینی،منظر رویکردی بنابراین از  انگیز ساخته است. وسوسه

شرایط فعلی متاسفانه نه مقررات دقیق  در. دشوار استنیز بسیار تعیین وضعیت حقوقی آن . بنابرین وجود ندارد شود، ناشی می

ها موید پذیرش صریح و گسترده است.  ها صورت گرفته است و نه رفتار دولت نه پذیرش عام از سوی دولت کاملی وجود دارد،و 

مفهوم میراث مشترک بشریت را مورد  ها ارزش و اعتبار دهد که هیچ یک از دولت ها نشان می اما مذاکرات پیرامونی کنوانسیون

میراث در زمینه  صنعتی به بعد حمایت آشکاری از سوی کشورهای 1114خ از اواسط دهه در طول تاریاند.  ه تردید قرار نداد

در مورد اجرای فصل یازدهم کنوانسیون حقوق دریا و قطعنامه  1110نامه اجرایی  مذاکرات موافقتشد.  مشترک بشریت

در مقاله حاضر کوشش شد تا ضمن . در هر صورت مفهوم ندارد این صلتی با اکند که هیچ کشوری مخالف تایید می ،اتخاذی

تعریف اصل میراث مشترک و مصادیق و احکام آن، به برخی منافع اقتصادی خاص برای کشورهای فقیر و جهان سومی اشاره 

 کنیم.
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