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چکیده

زمینه هدف  :مواد معدنی موجود در طبیعت از ارزشمندترین ثروتهای زمین می باشند که با توجه به محدودیت این منابع در خشکی و
پراکندگی ناهمگون ان در کشورهای مختلف  ،همواره بین دول مختلف در عرصه جهانی بر سر کسب و بهره برداری از این منابع رقابت
وجود داشته است  .چرا که چرخهای اقتصاد و تولید وابسته به تامین منابع اولیه می باشد  .با توجه به محدودیت منابع خشکی و پیش بینی
برای اتمام کلیه ذخایر و ظرفیتهای موجود  ،منابع معدنی بستر اعماق دریا می تواند به عنوان جایگزینی مطمئن در جهت جبران محدودیتهای
منابع خشکی مطرح شود.
روش بررسی  :تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیلی  ،توصیفی به بررسی مباحث عمده ای در خصوص کاوش و بهره برداری منابع مختلف
طبیعی از بستر دریاها و قوانین حاکم بر این بخش و شرایط بهره برداری آنها می پردازد .
یافته ها  :یافته های تحقیق حاکی از آن است که با توجه به اکوسیستم حساس و آسیب پذیر مناطق دریایی بویژه در بستر و زیر بستر
دریاها و فقدان دانش الزم جهت انجام فرآیندهای استخراج در این مناطق  ،خالهای حقوقی و اجرایی در این حوزه احساس می شود.
بحث و نتیجه گیری  :بازنگری در مقررات و قوانین حقوق بین الملل بویژه حقوق بین الملل محیط زیست و انجام راهکارهایی نوین  ،در
فرآیند اکتشاف و معدنکاری با الزامات مربوط به توسعه پایدار و بهره برداری منطبق با شرایط و توان اکولوژیکی این زیستگاهها  ،از عمده
ترین نتایج این پزوهش بوده که در این خص وص چندین راهکار و پیشنهاد نیز ارائه گردیده است .
کلمات کلیدی  :بستر و زیر بستر دریاها  ،معدنکاوی دریایی ،آلودگی دریایی،
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Abstract
Background: Despite the limitation of natural resources on earth and the inharmonious spreading of
these treasures, the world meets an ongoing tournament beyond different territories to get benefits in
such a way to exploit more and more. Due to the limited land resources and the forecast for the depletion
of all available reserves and capacities, deep-sea mineral resources can be considered as a reliable
alternative to compensate for the land resources limitations.
Studying Method: This study, using an analytical descriptive method, studies the major issues
regarding the exploration and exploitation of various natural resources from the seabed and the laws
governing this sector and their exploitation conditions.
Findings: The research indicates that due to the sensitive and vulnerable ecosystem of marine areas,
especially in the seabed and sub-seabed and the lack of knowledge necessary to carry out extraction
processes in these areas, legal and executive gaps are felt in this area.
Conclusion & Results: It is necessary to review the rules and regulations of international law, especially
international environmental law, and implement new solutions, the process of exploration and mining
with the requirements of sustainable development and exploitation in accordance with the ecological
conditions and potential of these habitats.
Keywords: Deep Sea Bed, Marin Excavation, Marin pollution
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مقدمه :
هدف کلی این تحقیق آشنایی با فعالیتهای اکتشافی در بستر

معدنکاوی دریایی :

دریاها می باشد که با بهره گیری از متدولوژی تحلیلی توصیفی

عملیات معدنکاوی که شامل پروسه ذیل است انجام می شود در

و استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه معاهدات زیست

ابتدا پیمانکاران برای فعالیت در منطقه  ،با کمک کشتی های

محیطی بین المللی به این امر می پردازد .

تحقیقاتی  -اکتشافی و از طریق نقشه برداری و به وسیله

این پژوهش در  6بخش به بررسی مفاهیم مبانی در حوزه

کاوشگرهای کوچک زیر دریایی های تحقیقاتی در پی شناخت

اکتشافات دریایی بررسی فرآیندهای مربوط به استحصال منابع

هر چه بهتر و بیشتر از مقدار وپراکندگی کلوخه های چند فلزی

معدنی ،طبق ه بندی منابع قابل استحصال از بستر دریاها و

در منطقه مورد نظر اقدام می نمایند .پس از اینکه مقدار و تراکم

همچنین مطالعه مصادیق آلودگی و آسیب زیست محیطی

این کلوخه ها مورد تایید و دارای صرفه اقتصادی تشخیص داده

دراسناد حقوقی و تاثیرات معدنکاوی در بستر دریاها می پردازد

شد ،بهره برداری آغاز می گردد .عملیات بدین نحو است که روبات

تمرکز اصلی این پژوهش بر صیانت و حفاظت موثر از بستر دریاها

های جمع آوری کننده از طریق کشتی های بزرگ به منطقه

در پرتو قوانین محیط زیست می باشد  .هدف اصلی این پژوهش

مورد نظر منتقل شده و از آنجا به زیر آب فرستاده می شوند .این

شناسایی خالهای حقوقی موجود در حوزه معدنکاوی دریایی

ر وبات ها کنترل از راه دور هستند و از طریق اتاق فرمانی که در

است که سبب شده قوانین موجود در این حوزه از سوی عاملین

کشتی وجود دارد ،هدایت می شوند.روبات های جمع آوری کننده

در منطقه با جدیت اجرایی نشود و همین امر نیازمند بازنگری و

از طریق برش و ایجاد شکاف در بستر دریاها به جمع آوری مواد

امعان نظر ویژه در بحث پیاده سازی ضمانت های اجرایی الزم

معدنی و کلوخه های چند فلزی می پردازند .پس از الیروبی بستر

در حوزه قوانین مربوط به اکتشاف در بستر دریاها می باشد .

دریا ،این کلوخه ها خرد شده به شکل دوغاب -که شامل تکه

زمینه و هدف  :آشنایی با مفاهیم و تعاریف در حوزه اکتشافات

های له شده کلوخه ها و آب است -با فشار زیاد از طریق لوله

دریایی

های انتقال به سطح آب و به درون کشتی پمپاژ می شوند .در

بستر و زیر بستر دریاها :

مرحله بعد ،پس از جداسازی آب از کلوخه ها در کشتی ،فاضالب

طبق ماده یک کنوانسیون حقوق دریاها مصوب  ،1982مقصود از

که شامل ذرات مواد معدنی است به درون آب دریا تخلیه شده و

منطقه ،اعماق دریاها و زیر بستر آنها ،ماورای قلمروصالحیت ملی

مواد معدنی باقی مانده برای تجزیه و پردازش به خشکی منتقل

کشورها است .اولین بار منطقه در کنوانسیون حقوق دریاها

می شوند)2,1( .

 1982معرفی و نظام حقوقی ویژه ای برای آن در یازدهم

روش بررسی  :مطالعه فرآیند بهره برداری از بستر اعماق دریاها

کنوانسیون تنظیم و تدوین گردید و سپس در موافقتنامه 1994

مقام بین المللی اعماق دریاها مرجع ذیصالح در حوزه بستر

موضوعات مورد اختالف در رابطه با منطقه ،اصالح شد)1( .

دریاها

شاید بتوان علت اصلی برخورداری منطقه از چنین نظام حقوقی

نظارت بر کلیه فعالیتهای مرتبط با اکتشاف و بهره برداری از منابع

ویژه ای را منابع غنی معدنی واقع در بستر و زیر بستر آن دانست.

معدنی منطقه به نهادی بنام مقام بین المللی واگذار گردیده است.

این منابع مشتمل بر سنگ های معدنی انواع فلزات با غلظت باال

مقام یا سازمان بین المللی اعماق دریاها به انگلیسی :

هستند .در ترکیبات این سنگ ها (کلوخه) ،معموال درصد باالیی

)International Seabed Authorityیا ) ISAیک سازمان

از منگنز و سپس آهن ،نیکل ،مس و کبالت دیده شده است.

مستقل بین الدولی است که بر اساس کنوانسیون ملل متحد در
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منابع فلزی :
مورد حقوق دریاها و موافقتنامه  1994معروف به موافقتنامه

تجزیه و تحلیل های اخیر ،به ویژه در فرانسه و اروپا ،نشان می

نیویورک مربوط به اجرای بخش یازدهم عهدنامه حقوق دریاها

دهد که کشورهای اروپایی با تغییر بازارهای جهانی مواد اولیه

ایجاد شد .این سازمان به اختصار مقام نامیده می شود .در 16

مواجه هستند .در حال حاضر این بازارها به شدت وابسته به

نوامبر  1994اولین اجالس مربوط به تشکیل سازمان بین المللی

واردات مواد معدنی فلزی و فلزات کمیاب و حیاتی جهت بکار

اعماق دریاها در جامائیکا برگزار شد .مقام که مقر آن در

گیری در فرایندهای تولید و انتقال تکنولوژی هستند  :فلزاتی

کینگستون ،جام ائیکا قرار دارد از نمایندگان کشورهای عﻀو

نظیر ژرمانیوم  ،پالتین ،لیتیوم نئودیوم  ،سیلور  ،دیسپروسیوم

عهدنامه حقوق دریاها تشکیل شده است .مقام فعالیت کشورها را

و تیتانیوم در این طبقه بندی جای می گیرند .

در این منطقه سازماندهی ،کنترل و هدایت می کند و مخصوصاً

منگنز سولفید و کبالت نیز  ،جز فلزات پایه و حیاتی در مصارف

در زمینه مدیریت منابع منطقه وتوزیع منافع حاصله بین

صنعتی بوده که به شدت با گستردگی تقاضا و محدودیت عرضه

کشورهادارای اختیارات و وظایف ویژه ای است .مقام ناظر بر کلیه

در بازارهای جهانی مواجه هستند واز آنجایی که منابع تامین

فعالیتهایی است که درمنطقه صورت می گیردو اعمال کننده

کننده باید متنوع باشند ،بنابراین زمینه جدیدی برای اکتشاف و

تمامی حقوقی است که بشریت به طورکلی ازتمامی منابع منطقه

بهره برداری  ،ایجاد می شود .که همان منابع معدنی دریای عمیق

برخوردارهستند .وظیفه اصلی مقام،مدیریت منابع منطقه به

هستند .

خصوص معادن آن است .وظیفه حفاظت ازمحیط زیست دریایی

عالوه بر این ،استراتژی های ملی در زمینه منابع دریایی و

در برابر هر گونه فعالیتهای مخرب به هنگام بهره برداری یا

استخراج و بهره برداری از آنها در کشورهای دیگر غیر از فرانسه

اکتشاف از معادن منطقه را ،نیزمقام بر عهده دارد .از دیگر وظایف

که پیشرو در این عرصه بوده است نظیر(چین ،هند ،برزیل،

مهم مقام اتخاذ تدابیر مناسب به منظور حفاظت از زیست بشری

روسیه ،آلمان  )...نیز در چند سال اخیر بطور توسعه یافته است.

و محیط دریایی منطقه ،کنترل فعالیتها ،صدور مجوزهای الزم

عالوه بر مسائل مربوط به معا دن ،چالش های زیادی در رابطه با

و توزیع منصفانه امتیازات اقتصادی ناشی کاوش و بهره برداری

منابع معدنی دریای عمیق وجود دارد .چالش های علمی شناخت

منابع منطقه است .مقام همچنین ،مسئولیت تشویق کشورهای

اقیانوس ها از طریق اکتشاف علمی برای شناسایی غنی ترین

عﻀو عهدنامه حقوق دریاها به انجام تحقیقات علمی دریایی

معادن و شناخت فرآیند انتقال و سنجش غلظت فلزات امری

درمنطقه وتجزیه وتحلیل وانتشاراین تحقیقات رابرعهده دارد.

ضروری است .این اکتشافات همچنین دانش بهتر در مورد تنوع

هزینه های مقام بین المللی اعماق دریاها موقتاً از محل بودجه

زیستی و عملکر د اکوسیستم های دریای عمیق را فراهم می کند

سازمان ملل متحدتأمین می شود .مقام بین المللی دارای سه

 .چالش های ژئوپلیتیکی و اقتصادی برای دسترسی به مواد

رکن اصلی است .مجمع عمومی ،شورا ،و دبیرخانه شورای آن

معدنی (فلزات پایه و فلزات نادر) در مقیاس جهانی از مهمترین

دارای دو رکن تخصصی است که شامل کمیسیون برنامه ریزی

چالشهای پیش رو در دهه های آتی می باشد )5(.

اقتصادی و کمیسیون امور حقوقی و فنی است )3,4 ( .

در چند سال اخیر  ،موضوع رقابت در زمینه بهره برداری و

منابع قابل بهره برداری در بستر دریاها :

استخراج در زمین و در دریای مدیترانه ای بین کشورهای توسعه

منابع قابل استحصال از بستر دریاها به دو بخش تقسیم میشوند:

یافته با کشورهای در حال رشد ،مورد توجه قرار گرفته است .

الف  -منابع فلزی شامل کلوخه ها و کانی های فلزی و چند فلزی

همانطور که توسط گزارش و تحقیقات موثق مقام در سال 2016

ب -منابع غیر فلزی شامل نفت گاز و گاز دی اکسید کربن

در مورد استراتژی گسترش منابع ملی در خارج از مرزهای
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سرزمینی بیان شد  ،مشخص گردیده که بسیاری از چالش ها

با این حال ،همچنان در زمینه برخی از جنبه های حقوقی کاربرد

با ارتقاء مناطق بهره برداری دریایی فرانسه و گسترش آن از طریق

این تکنولوژی در حفاظت از محیط زیست ،پرسشهایی جدی

برنامه های اکتشاف ی و بهره برداری همراه بوده است .این

مطرح است .هر چند ،مقررات کنوانسیون  1982حقوق دریاها و

گسترش مناطق بهره برداری بعدا زمینه ساز تعارضات سیاسی و

کنوانسیون  1975لندن و پروتکل منﻀم به آن ( )2006و حتی

ژئوپلتیکی در حوزه خود شده است .

برخی دستورالعمل های صادره در چار چوب اتحادیه اروپا که

چالش های تکنولوژیکی جدیدی نیزبوجود آمده ک ه با توجه به

حاوی اصول و قواعدی کلی در زمینه حفاظت از محیط زیست

این که صنعت استخراج و بهره برداری از منابع دریایی بستر و

دریایی است ،متﻀمن اصول و قواعدی کلی در این زمینه است.

زیر بستر دریاها جدید است ،تنها کشور ها و شرکت های صنعتی

هر چند این تکنولوژی به ویژه برای دولتهای دارای ذخایر نفت

که قادر به تامین  ،برخورداری و تسلط بر فناوری های اکتشاف

می تواند زمینه ضریب برداشت را افزایش دهد .با این حال ،هزینه

و بهره برداری هستند ،می توانند از دانش خود در مقیاس جهانی

قابل مالحظه راه اندازی و تجهیزات بهره برداری از این فناوری و

بهره مند شوند.

از طرفی برخی تبعات زیست محیطی ناشی از آن ،مانع از کاربرد

کاوش های زیست محیطی بر اساس مشاهده معادن فعال در

متداول آن در کاهش میزان گازهای گلخانه ای در اتمسفر شده

سطح زمین و جانمایی ان با تقشه های دقیق مکان نمایی و

است)8( .

توپوگرافی ،دانشی را فراهم آورد که به کمک آن  ،اکتشاف دریای

سوخت کربن به عنوان یکی از منابع عمده انرژی در دوران رشد

عمیق برای جستجوی منابع معدنی ،در مورد مناطق وسیعی که

و توسعه کشورهای صنعتی بوده است .انتشار گاز دی اکسید کربن

بدلیل چالشها و ریسکهای زیست محیطی هرگز استخراج نشده

در فرآیند صنعتی شدن در ابتدا موجب افزایش تولید این گاز در

بود  ،میسر شد )6,7( .

اتمسفر شده که این موضوع به نوبه خود باعث گرم شدن کره

این تالش اکتشافی باید دانش مربوط به تنوع زیستی را تقویت

زمین و تغییرات اقلیمی شده است .حل شدن گاز  CO,رو به

کند و مناطق حفاظت شده را در قالب مناطق مرجع یا مناطق

افزایش در سطح فوقانی آبهای اقیانوس موجب فزونی حالت

حفاظت شده دریایی تعریف نموده تا تعادل مناسب بین حفاظت

اسیدی این آبها نیز می شود .

و بهره برداری تﻀمین شود .

در این راستا نگرانی های بین المللی در مورد تغییرات اقلیمی

منابع غیر فلزی ( استحصال گاز دی اکسید کربن )

منجر به تصویب کنوانسیون چهار چوب ملل متحد درباره تغییرات

با گذشت زمان و پیشرفت علم مصرف انرژی و بهره برداری از

اقلیمی شد .هدف این کنوانسیون تثبیت غلظت گازهای گلخانه

منابع طبیعی به شدت افزایش یافته است .اما مصرف انرژی باعث

ای در سطحی می باشد .

تخریب محیط زیست می شود .از طرفی نیز احتراق سوختهای

که از ورود مواد آسیب زا و مﻀر به اتمسفر پیشگیری کند .این

فسیلی سبب افزایش انتشار گازهای گلخانه ای در جو می باشد.

اثرات مﻀر و آسیب زا این روزها توسط بیشتر دولتها در سرتاسر

طبق گزارشات سازمانهای بین المللی محیط زیست افزایش

جهان شناسایی شده و همه به دنبال راهی جهت پیشگیری از

گازهای گلخانه ای (دی اکسید کربن و سایر گازها) در جو موجب

بروز این آثار هستند .افزایش بهبود کارایی انرژی و تغییر دادن

افزایش درجه حرارت کره زمین گشته است .از جمله فناوریهای

در نوع سوخت جزو سیاستهای اتخاذی مهمی می باشند که منجر

جدید جهت مقابله با پدیده گرم شدن کره زمین ،یا مهار آن به

به کاهش انتشار گاز  CO,به اتمسفر می شود .

شیوه ای که به تعادل اکولوژیکی بیانجامد ،جمع آوری و انباشت

به نظر می رسد که عمل انباشت گاز  CO2بتواند سهم بالقوه

دی اکسید کربن زیر بستر دریاست.

ای در مقابله با تغییرات مﻀر اقلیمی داشته باشد .چنین برآورد
شده است که انباشت طوالنی مدت گاز  C0میتواند  15تا 55
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درصد از انتشار این گاز را کاهش دهد .دولتها نیز اخیرا در مسیر

عملیات بوده که مستلزم وجود یک ناظر یا مسئول دارای

قانونگذاری ،اعمال و اجرای قواعد و مقررات کنوانسیونهای بین

صالحیت جهانی بررسی و نظارت بر هر گونه نشتی در این محلها

المللی همچون کنوانسیون چهار چوب ملل متحد درباره تغییرات

در چند صد سال بعد از فرآیند می باشد .نظارت و کنترل نیز به

اقلیمی ،پروتکل کیوتو و اجالس کپنهاگ قدم نهاده اند.

نوبه خود مستلزم منابع مالی و سرمایه گذاری طوالنی مدت جهت

مسایل مربوط به حقوق محیط زیست که در آنها پیشرفت دانش

حفظ وضعیت مطلوب و بهینه و نظارتهای مداوم می باشد .که

بشری ،عامل تعیین کننده تصویب قواعد حقوقی است از بهترین

به دالیل فوق در حال حاضر هیچ گونه چهار چوب قانونی و نظم

مثالهایی است که در آن نیاز به بهره برداری از تکنیک

دهنده بین المللی در ارتباط با تعهدات ناشی از نشت گاز CO2

کنوانسیونهای ساختاری کامال محسوس است درست به همین

وجود ندارد)9,10 (.

دلیل این نوع کنوانسیونها اغلب در حوزه حقوق محیط زیست

یافته های پژوهش :

ابداع و تصویب شده اند .کار کرد تکنیک مزبور بدین صورت است

بررسی مصادیق آلودگی و آسیب زیست محیطی در اسناد

که در سند ساختاری صرفا به بیان تعهدات کلی بسنده شده و با

حقوقی متاثر از فعالیتهای انسانی در دریاها

تاسیس ساز و کاری ساده تر از مراحل تصویب یک کنوانسیون

بی شک هرگونه بهره برداری از منابع طبیعی ،آثار زیست محیطی

بین المللی راه برای هنجارسازی بعدی در چارچوب کنوانسیون

را به دنبال دارد .بهره برداری از منابع معدنی واقع در بستر دریاها

هموار می شود .

در منطقه نه تنها از این قاعده مستثنی نیست بلکه به جهت

انباشت طوالنی مدت گاز  CO2بعنوان یکی از تکنولوژیهای

ارزشمندی کمی و کیفی این منابع ،از یک سو و محیط زیست

اصلی قلمداد می شود که رویارویی با چالشهای تغییرات اقلیمی

منحصر به فرد منطقه از سویی دیگر ،آثار زیست محیطی ناشی

مورد نیاز خواهد بود .این تکنولوژی دارای قابلیت جداسازی و

از بهره برداری از این منابع اهمیتی دو چندان خواهد یافت .شیوه

حذف مقادیر عمده گاز  CO2از اتمسفر میباشد که در عین حال

کنونی بهره برداری از منابع معدنی بستر دریا در کنار عدم آگاهی

موجب می شود که بخش اقتصاد از دیگر منابع سوختی منتشر

کافی راجع به آلودگی ها و آسیب های زیست محیطی ناشی از

کننده گازهای گلخانه ای استفاده کنند که احتمال دارد در کوتاه

این نوع از بهره برداری از یک سو و ناشناخته بودن زیست بوم

مدت این م نابع سوختی ارزانتر از منابع دیگر مثل انرژی

منطقه از سوی دیگر ،سبب می شود تا معدنکاری در منطقه دارای

خورشیدی ،سوختهای زیستی و انرژی باد واقع شوند .با این وجود

آثار زیست محیطی باشد .بروز برخی از این آثار قطعی است؛ اما

انباشت طوالنی مدت گاز  CO2یکسری چالشهایی را پیش روی

در خصوص برخی دیگر از آسیبها تنها احتمال بروز آن وجود دارد

دولتها و جامعه بین المللی نهاده است .تعهدات قانونی طوالنی

 .امروزه معاهدات زیادی در زمینه انواع آلودگی با هدف حمایت و

مدت در قبال نشت گاز  C0از زیر بستر دریا یکی از مسائل اصلی

حفاظت از محیط زیست دریایی تنظیم شده است.

و مهمی می باشد که بایستی به منظور تدوام استفاده از فرآیند

در این اسناد معموال به جای ارائه تعریفی جامع از آلودگی به

انباشت طوالنی مدت این گاز به گونه شفاف و مشخصی مورد

ذکر مصادیق آلودگی دریایی متناسب با هدف معاهده می پردازند،

بحث و بررسی واقع شود.

برای نمونه می توان به کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی

بدلیل ابعاد گسترده عملیات انباشت تجاری گاز  CO2و خطرات

ناشی از دفع (تخلیه) موادزائد و دیگر مواد مصوب  1972و

محتمل آن تعهداتی بر اساس حقوق بین الملل مطرح می شود.

کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها

این موضوع در بر گیرنده هر دو مورد تعهدات متصدی و دولتی

(مارپول) و ضمایم آن اشاره نمود .مقررات معاهده اخیر در

می باشد که محل انباشت در آن واقع است .این گونه رژیم قانونی

برگیرنده منابع گوناگون آلودگی ناشی از کشتیها بوده و هدف

و نظم دهنده شامل نظارت و کنترل طوالنی مدت در محل

اصلی آن ،حذف آلودگی عمدی محیط زیست دریا بوسیله نفت و
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سایر مواد مﻀر و کاهش تخلیه چنین موادی بصورت عمدی و یا

و حیات دریایی ،خطرات برای سالمت بشر ،مانعی برای فعالیت

غیر عمدی ،از طریق اعمال قوانین و مقررات بر کشتی ها و بنادر

های دریایی از جمله ماهیگیری و دیگر استفاده های مشروع از

می باشد .چنین معاهداتی معموال تخصصی بوده و تنها در زمینه

دریا  ،اختالل در کیفیت استفاده از آب دریا و کاهش امکانات

مورد نظر کارایی دارند.

رفاهی معرفی شده است».

دسته دیگر معاهدات در رابطه با آلودگی دریایی ،معاهدات منطقه

چنانچه مشهود است تعاریف فوق از یک الگو پیروی کرده اند که

ای هستند که آلودگی های دریایی را در رابطه بامنطقه ای خاص

دارای معیارهای ثابتی است ،یعنی « ورود مستقیم یاغیر مستقیم

مورد توجه قرار می دهند .این معاهدات معموال در مواد اولیه خود

مواد یا انرژی به محیط زیست دریایی» که در نهایت «حیات

که به تعاریف اختصاص دارد؛ تعریفی کلی از آلودگی دریایی ارائه

دریا»« ،سالمت بشر»« ،کیفیت آب» و «امکانات رفاهی» را تحت

می دهند ،از جمله می توان به تعاریف ذیل که در این دسته از

تأثیر خود قرار دهد.

معاهدات آمده ،اشاره نمود:

کاملترین تعریف حقوقی از آلودگی دریایی ،یعنی تعریف مندرج

بند الف ماده یک کنوانسیون منطقه ای کویت برای همکاری

در کنوانسیون حقوق دریاهای  1982به عنوان قانون اساسی

درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی در

دریاها ،می باشند .آلودگی محیط زیست دریایی در بند  4ماده

برابر آلودگی مصوب  ،1978آلودگی دریایی را این چنین تعریف

این کنوانسیون ،چنین تعریف شده است:

می کند « :داخل کردن مواد یا انرژی در محیط زیست دریایی به

«آلودگی محیط زیست دریایی به معنای ورود مستقیم یا غیر

وسیله انسان به طور مستقیم یا غیر مستقیم می باشد که اثرات

مستقیم مواد یا انرژی به محیط زیست دریایی توسط انسان می

زیان بخش مانند آسیب به منابع زنده وخطر برای سالمت انسان

باشد که در نتیجه آن یا به احتمال زیاد منجر به اثرات مخرب

و ایجاد مانع در فعالیت دریایی از جمله ماهیگیری و لطمه به

مانند آسیب به منابع زنده و حیات دریایی ،به خطر انداختن

کیفیت از لحاظ استفاده از آب دریا وکاهش وسایل رفاهی به بار

سالمت انسان ،مانعی برای فعالیت های دریایی از جمله

آورد یا احتمال ایجاد این گونه خطرات را در برداشته باشد»

ماهیگیری و سایر استفاده های مشروع از دریا ،برهم زدن کیفیت

کنوانسیون منطقه ای حفاظت از دریای سرخ و خلیج عدن مصوب

برای استفاده از آب دریا و کاهش مطبوعیت آن می گردد یا وقوع

 1982در بند  3ماده  1در تعریف آلودگی دریایی اعالم داشته

چنین اثراتی محتمل باشد)11( ».

است« :آلودگی توسط انسان ،به طور مستقیم یا غیر مستقیم،

تعریف آلودگی دریایی در کنوانسیون حقوق دریاهای  ،1982به

اضافه شدن مواد یا انرژی به محیط زیست دریایی است که اثرات

دلیل برخورداری از نکات مثبت ،تعریفی مناسب به نظر می رسد؛

زیان آوری را همچون آسیب به منابع زنده ،خطرات بازماندگی

برای مثال ،بیان این تعریف به نحوی است که تمامی منابع

سالمت انسان به فعالیت های دریایی از جمله ماهی گیری،

آلودگی دریایی اعم از «مواد و انرژی» را در بر می گیرد و عامدا

اختالل در کیفیت استفاده از آب دریا و کاهش امکانات رفاهی به

از ذکر مصادیق آلودگی دریایی پرهیز نموده تا از این طریق عالوه

دنبال دارد ()11,9

بر آالینده های موجود ،آالینده هایی که احتماال درآینده شناسایی

ماده  2کنوانسیون نومیا برای حفاظت از منابع طبیعی و محیط

می شوند را نیز شامل گردد.

زیست منطقه جنوب اقیانوس آرام مصوب ،1986آلودگی دریایی

()12

را این چنین تعریف نموده است« :معنای آلودگی توسط انسان،

همچنین این تعریف با در نظر گرفتن منابع زنده و حیات دریایی»

به طور مستقیم یا غیر مستقیم ،اضافه شدن مواد یا انرژی به

گام مهمی در جهت حمایت از حیات و تنوع زیستی جاندارن

محیط زیست دریایی (از جمله مصب) است که در نتیجه و یا به

در یایی در برابر آلودگی برداشته است .با وجود این نکات مثبت،

احتمال زیاد منجر به اثرات زیانبار به عنوان آسیب به منابع زندگی

متاسفانه این تعریف نیز خالی از اشکال نیست .زیرا کنوانسیون
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حقوق دریاها در این تعریف بدون در نظر گرفتن آسیب های

غبار ناشی از جمع آوری کلوخه ها از بستر دریاها توسط روبات

زیست محیطی به عنوان پیامدی مستقیم که از فعالیت های بشر

جمع آوری کننده است؛ که در مسافتی زیادی پخش شده و می

در دریاها ناشی می شود؛ در واقع بخش عظیمی از مشکالت

تواند هر موجود زنده ای را در آن حوالی خفه کند .از سویی دیگر

زیست محیطی دریایی را نادیده گرفته است .برای روشن شدن

معدنکاری به واسطه تخریب بستر دریا موجب از بین رفتن

بهتر موضوع و شباهت نتایج دو مقوله آلودگی و آسیب ،الزم

بسترزی ها اعم از گیاهان و جانوران در محل عملیات می شود،

است تعریفی از آسیب های زیست محیطی ارائه شود .

همانطور که می دانیم معدنکاوی از بستر دریاء صنعتی نو و در

در تعریفی کلی« ،آسیب زیست محیطی» عبارت است از :تأثیرات

حال تحول است ،به همین دلیل روش های موجود کامل و بدون

مهم بر حفاظت از منابع زنده و غیر زنده که برکاهش ارزش این

نقص نیستند .به گزارش دکتر «کالرک» دانشمند شناخته شده

منابع ،برهم زدن زیست بوم و یا استفاده پایدار از آنها موثر باشد.

در بخش شیالت آبهای عمیق گروه تحقیقاتی «نیوا» ،جاندارانی

در تعریفی جزئی تر آثار زیست محیطی ناسازگار و مهم به معنای

در بستر عمیق دریاها وجود دارند که به مرور زمان به نحوی

تغییرات زیانبار ایجاد شده در زیست بوم و اجتماعات بیولوژیکی

تکامل یافته اند تا بتوانند در محیط سمی زندگی کنند .حیات

محیط زیست است که برای سالمت بشر به علت قرار گرفتن در

این جانداران به جای انرژی خورشید ،به انرژی شیمیایی زمین

معرض مستقیم آالینده ها یا به طور غیر مستقیم از طریق مصرف

متکی است .بسیاری از این موجودات به شدت وابسته به شرایط

موجودات آبزی آلوده شده،تهدیدی جدی قلمداد می شود و یا

شیمیایی ،دمایی و جریانات آبی محل سکونت خودبوده و حتی

باعث از بین رفتن مزایای تفریحی ،علمی و اقتصادی منطقه مورد

به کمترین تغییر در این شرایط نیز حساس هستند)14( .

نظر می گردد)13(.

هم چنین در تحقیقات اخیر ،پروفسور «اندی گودی» و

چنانچه از مداقه در این اسناد و معاهدات زیست محیطی مشخص

همکارانش از «مرکز ملی اقیانوس شناسی انگلیس» ،به این

شد استناد ب ه هرکدام از انها به تنهایی نمی تواند پاسخگوی

واقعیت پی برده اند که در میانه کلوخه های چند فلزی بستر

جامعی در زمینه تعیین یک معیار جهت تشخصی میزان آلودگی

دریاها ،حجم زیادی از ارگانیسم های تک سلولی به

و آسیب های زیست محیطی در بستر دریاها باشد چراکه این

نام«اکسنوفیفور» با تنوعی که به  34گونه می رسد ،وجود دارد.

اکوسیستم از طرفی با دارا بودن ویژگی های خاص و منحصر

این ارگانیسم ها در یکی از پایین ترین رده های زنجیره غذایی

بفرد خود و از سوی دیگر بخاطر سرشار بودن ازمنابع معدنی با

قراردارند و سازه های سخت پوست مانند صخره های مرجانی

دخالتهای گسترده انسانی جهت کاوش و بهره برداری روبروست

کوچک که زیستگاه دیگر موجودات به شمار می آیند را تشکیل

که حفاظت از آن  ،تدوین یک الگو یا دستورالعمل خاص زیست

می دهند .هرچند گودی بر این باور است که بعید به نظر می

محیطی که بر اساس شرایط منطقه بومی سازی شده باشد را می

رسد معدنکاری در بستر دریاها به انقراض گونه های گیاهی و

طلبد .

حیوانیبیانجامد ،اما تایید می کند که تاثیر این فعالیتها بر زیست

تاثیرات فعالیتهای اکتشافی انسان در حوزه بستر دریاها

بوم کف دریا «چشمگیر و شدید» است؛ زیرا این ارگانیسم ها

در نگاهی کلی می توان مسائل زیست محیطی ناشی از معدنکاری

بسیارشکننده هستند و قطعا در جریان معدنکاری تخریب خواهند

را به دو دسته عمده تقسیم نمود:

شد؛ تخریب این ارگانیسم ها منتهی به نابودی زیستگاه

الف) بر هم خوردن زیست بوم منطقه

دیگرموجودات آبزی خواهد شد؛ اما با توجه به تنوع زیستی بستر

ب) تخلیه فاضالب از کشتی معدنکاوی.
الف) بر هم خوردن زیست بوم منطقه :چالش عمده و بحث بر
انگیزی که در زمینه معدنکاوی وجود دارد مربوط به تاثیرگرد و

دریاها و محدودیت علمی بشر هنوز نمی توان نظر قطعی ارائه
داد.
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ب) تخلیه فاضالب از کشتی معدنکاوی :این فﻀالب شامل دوغابی

درک معقول و پیش بینی چشم انداز بلندمدت فلزات استراتژیک

از ذرات مواد معدنی و فلزات است که می تواند در نفوذ نور طبیعی

( فلزاتی که نقش موثری در اقتصاد،صنایع دفاعی و ..دارا هستند

به دریا اختالل ایجاد کند و در نتیجه فتوسنتز را درالیه های

) و دیگری توجه به منابع معدنی با قابلیت جایگزینی و امکان

سطحی آب کاهش دهد .به عالوه از آنجاییکه دمای این فاضالبها

بازیافت برخی از انواع فلز.

به طور قابل توجهی از آبهای سطحی سردتراست ،این اختالف

با توجه به ظرفیت های فن آوری ،ظرفیت عملکرد ماژول های

دما تهدیدی جدی برای زیست بوم جانوری و گیاهی در الیه های

مورد نیاز برای بهره برداری منابع طبیعی اعماق دریاها  ،مجموعه

سطحی تر آب خواهد بود.

ای از عوامل نظیر بافت بستر ،تکنیک های انتقال مواد معدنی به

( )15,17

سطح دریا  ،مدیریت مواد در کشتی ها ،حمل و نقل ،پردازش ...

در مجموع آثار زیست محیطی شناخته شده ناشی از عملیات

 ،می باشند که نیاز به سازگاری های جزئی دارند )18( .

معدنکاوی در منطقه را می توان ترکیبی از آلودگی وآسیب زیست

در منابع معدنی دریایی ،دانش علمی ،تکنولوژیکی ،بیولوژیکی

محیطی دانست .باید این نکته را نیز در نظر داشت که ارتباط بین

الزم می باشد و مکان یابی سایت های معدنکاری باید بطور دقیق

آلودگی و آسیب های زیست محیطی خصوصا در منطقه ،ارتباطی

و جزئی مشخص گردد  .در حال حاضر تالشهایی برای جایگزینی

دوسویه است؛ بدین معنا که گاهی آلودگی موجب آسیب های

فلزات در گروه پالتین آغاز شده چراکه این گروه جز فلزات پایه

زیست محیطی می شود ،مانند :ورود مواد زائد به آب و گاهی این

بوده که دارای ارزش باالی اقتصادی و کاربرد فراوان می باشد

آسیب های زیست محیطی هستند که با کاهش توانایی طبیعت

که در بازار جهانی با تزاید و افزایش تقاضا روبرو هستند و همین

در ایجاد تعادل و از بین بردن آلودگیها ،شرایط را برای تحقق و

امر سبب افزایش رقابت و تالشهای دول توسعه برای فعالیت های

انتشار آلودگی فراهم می سازند .بنابراین با توجه به تعاریفی که

معدنکاوی در بستر دریاها برای تامین مواد اولیه ازاین این حوزه

پیشتر بیان شد ،تغییر کیفیت آب وبرهم زدن چرخه حیات که

میگرد د و طبیعتا بار مﻀاعفی را به ظرفیت اکوزیستی منطقه

بر اثر آسیب های زیست محیطی ایجاد می شود ،خود موجب

تحمیل خواهد نمود .

اختالل در بهره برداری و استفاده مشروع از دریاها می گردد و

صیانت و حفاظت از اکوسیستم آسیب پذیر بستر دریاها در پرتو

می توان آن را نوعی آلودگی محسوب کرد تا در نتیجه آن ،نقص

قوانین محیط زیست

قواعد مربوط به کنوانسیون در زمینه قواعد تعیین کننده

فعالیتها در منطقه بر اساس مقررات خاصی صورت می گیرد که

مسئولیت آسیب های زیست محیطی که مستقیما به دریاها وارد

دو منبع مشخص برای آنها می توان ذکر کرد:

می شود ،جبران شده و ازاین طریق قواعد مفصل و دقیق آلودگی،

الف :سیاستهای کلی مندرج در کنوانسیون  1982حقوق دریاها

خصوصا اصل پرداخت توسط آلوده ساز ،متخلف را در برابر جامعه

و ضمیمه سوم آن که به طورمشخص تحت عنوان ضوابط اساسی

بین المللی در کل ،مسئول قلمداد کرده و متعهد به جبران

کاوش ،اکتشاف و بهره برداری فعالیتها را سازماندهی می کند.

خسارت نمود)16( .

ب :مقرراتی که برای تسهیل هر چه بیشتر امر معدنکاری در

برای بررسی تغییرات منابع و ذخایر معدنی و ثروت بیولوژیکی

منطقه توسط مجمع و شورای مقام وبا مشورت کمیسیون حقوقی

سایت ها می بایست یک بانک داده اطالعاتی قوی مبتنی بر تجزیه

و فنی به تصویب می رسد .و بیشتر جنبه تکمیلی و آیین نامه ای

و تحلیل ارزش اقتصادی نسبی فلزات موجود در منابع معدنی

داشته و سعی در تسهیل اجرای مقررات و مواد مندرج در

دریایی و اهمیت استراتژیک منابع معدنی بر حسب فراوانی یا

کنوانسیون و ضمیمه سوم را دارند.در جوالی  2000بعد از سه

کمیابی نوع فلز تشکیل می گردد  .دو محور اصلی این بانک

سال مذاکرات پیچیده و اغلب مناقشه برانگیز شورای مقام بین

اطالعاتی عبارتند از :

المللی اعماق دریاها یک سری از مقررات مربوط به کاوش و
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نقیبی پاکقول و همکار

اکتشاف کلوخه های معدنی منطقه راتصویب کرد .این مقررات که

آمده و در ماده  194دولت ها را مکلف می کند تا هدف

برای نخستین بار به تصویب می رسید برگرفته از مفاهیم میراث

پیشگیری،کاهش و مهار آلودگی محیط زیست دریایی به وسیله

مشترک بشریت بود که بیش از  30سال پیش مطرح شده بود.

بهترین وسایل مناسبی که در اختیار دارند و بر اساس توانایی

مقررات تصویب شده در جوالی  2000رژیم قانونی را که برای

مالی وفنی خود ،حسب مورد به طور انفرادی وجمعی مبادرت به

منطقه در قسمت یازدهم کنوانسیون  1982حقوق دریاها و

انجام اقدامات الزم بنمایند .از مجموع این دو ماده می توان توجه

ضمیمه سوم آن و توافقنامه اجرایی  1994بوجود آمده بود،

کنوانسیون به اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت را دریافت .تبلور

تکمیل کرد و راه را برای انعقاد نخستین قرارداد اکتشاف توسط

این اصل بدین نحو است که حفظ و حمایت از محیط زیست

مقام در  2001هموار ساخت)20,21 (.

دریایی یک تعهد عمومی برای همه دولت های متعاهد است؛ اما

بهره برداری نیازمند اخذ مجوز ویژه از مقام بین المللی است و

کم و کیف انجام این تعهد برای دولت ها متناسب با توانایی های

حقوق انحصاری بوجود می آورد.این حق انصاری برای اکتشافات

مالی و فنی آنهاست ،از جمله تعهدات متفاوت را می توان ،تعهد

و بهره برداری از انواع منابع معین بوده و در مناطق تحت الشمول

به کمک های علمی و فنی به دولت های در حال توسعه به وسیله

برنامه کار به بهره بردار اعطاء خواهد شد .اما چنانچه متقاضی

دولت ها توسعه یافته با هدف حمایت و حفاظت از محیط زیست

خواستار تایید برنامه کاری شده باشد که فقط مرحله اکتشافات

از طریق برنامه های علمی،آموزشی ،فنی ،تربیت کارکنان ،تسهیل

یا مرحله بهره برداری را تحت پوشش قرار می دهد ،برنامه

شرکت در برنامه های بین المللی مربوطه ،فراهم نمودن تجهیزات

کارتایید شده چنین حق انحصاری را فقط برای آن مرحله اعطا

و تسهیالت الزم،باالبردن توانایی در زمینه تولید این تجهیزات،

خواهد کرد .متقاضیان واجد شرایط می توانند برنامه های کاری

ارائه کمک های مناسب در جهت به حداقل رساندن آثار سوانحی

خود را برای تصویب به مقام بین المللی ارائه دهند .افراد واجد

که موجب آلودگی شدید محیط زیست دریایی می گردد و ارائه

شرایط برای ارائه برنامه کار واحدهایی از ملیت دولتهای عﻀو

کمک های مقتﻀی در خصوص ارزیابی های زیست

کنوانسیون یا تحت کنترل موثر این دولتها یا اتباع آنها بوده و در

محیطی،دانست)19,21 ( .

عین حال افراد اخیر الذکر تحت کنترل موثراین دولتها باشند و

از آنجایی که محیط زیست دارای عناصر به هم پیوسته است که

استانداردهای تعیین شده توسط مقام بین المللی را داشته باشند.

زمینه را برای آلودگی فرامرزی و تاثیر گذاری گسترده آسیب های

این استانداردها توانایی مالی و فنی متقاضی و نحوه کار آنها را بر

زیست محیطی فراهم می سازد فلذا اصل همکاری در زمینه

مبنای قراردادهای قبلی با مقام بین المللی تعیین می کند .به این

حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی درکنوانسیون حقوق

ترتیب آنهایی که قبال شرایط مقام را زیر پا گذاشته اند ،واجد

دریاها مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است .محیط زیست منطقه

شرایط نیستند .

نیز از این قاعده مستثنی نیست.یکی از جلوه های این همکاری

بی شک آلودگی ها وآسیبهای زیست محیطی ناشی از فعالیت

در ماده  198مبنی بر اصل اطالع رسانی است ،بدین نحو که

در بستر دریا سبب شده تا حقوق بین الملل محیط زیست نیز با

هرگاه دولت متعاهدی اطالع پیدا کرد که محیط زیست دریایی

استناد به اصول مندرج در آن  ،حفاظت و حمایت ازمحیط

در معرض خطر قریب الوقوع یا واقعی قرار دارد ،مراتب را به اطالع

زیست را مورد تاکید قراردهد واز آنجایی که محیط زیست میراث

سازمان بین المللی صالح و دولت هایی که احتمال آسیب به آنها

مشترک بشریت قلمداد می گردد  ،این امر به عنوان مطالبه جامعه

می رود ،برساند .در همین راستا ،دولت هایی که در منطقه آسیب

جهانی مطرح می گردد  .یکی از مهم ترین تعهدات زیست

دیده قرار دارند در حد امکاناتشان به همراه سازمان های بین

محیطی  ،قوانین مندرج در کنوانسیون حقوق دریاها 1982

المللی ذی صالح ،در جهت از بین بردن آثار آلودگی و پیشگیری

است ،این تعهد به طور عام در ماده  192کنوانسیون حقوق دریاها

و تقلیل صدمات ،همکاری می نمایند  .الزم است دولت ها مشترکا
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طرح هایی اضطراری برای مقابله با چنین حوادثی را تهیه و

به منطقه بستر دریاها  ،این ارزیابی باید همراه با تقاضای تصویب

تصویب نمایند .در رابطه با منطقه که از یک سو دارای محیط

برنامه کاری ارائه شود ،همان طور که در پاراگراف 7از بخش اول

زیست ناشناخته و حساسی است و از سوی دیگر میراث مشترک

موافقتنامه نیویورک مقرر شده است  :تقاضای تصویب برنامه

بشریت و با اهمیت برای جامعه بین المللی محسوب می شود ،

کاری باید با ارزیابی آثار بالقوه زیست محیطی فعالیت های

اجرای به موقع أصل اطالع رسانی در خصوص خسارات زیست

پیشنهادی و نیز توضیحی از برنامه مربوط به اقیانوس شناسی و

محیطی وارد شده به منطقه ،به ویژه اطالع رسانی موثر و فوری

مطالعات پایه زیست محیطی اکوسیستم دریایی مطابق با قوانین،

به مقام به عنوان سازمان ناظر ،می تواند بسیار حیاتی باشد؛ بدین

مقررات و نظام نامه های مصوب مقام  ،همراه باشد .

نحو که با اتخاذ تصمیمات و اقدامات به موقع در پی این اطالع

ارزیابی فوق از نوع پیش بینی است و به نظر می رسد دولت حامی

رسانی ،مانع از بروز خسارات زیست محیطی بیشتری به منطقه

براساس تعهد مراقبت مقتﻀی ،می بایست رعایت این تعهد توسط

خواهد شد.

پیمانکار مورد حمایت خود را تﻀمین نماید .

یکی دیگر از اقدامات ضروری که مطابق ماده  145باید اتخاذ
گردد عبارت است از ارزیابی آثار بالقوه زیست محیطی که

بحث و نتیجه گیری:

فرآیندی است نظام مند جهت شناسایی ،پیش بینی و ارزیابی

با توجه به این امر که تمایل دولت ها به بهره برداری از منابع

تاثیر زیست محیطی اعمال و پروژه های پیشنهادی که پیش از

غنی بستر دریاها ،روز به روز افزایش می یابد .اما محیط زیست

اتخاذ تصمیمات بزرگ و پذیرش تعهدات اعمال می شود و توجه

ناشناخته منطقه بستر دریاها  ،در کنار محدودیت های علمی و

ویژه آن بعمدتا بر پیشگیری ،کاهش و جبران آثار شدید تعهدات

فنی بشر ،خطرات زیست محیطی ناشی از کاوش و بهره برداری

پیشنهادی است .کنوانسیون ایسپو آن را «روشی ملی برای

در منطقه را در هاله ای از ابهام قرار داده است .متاسفانه

ارزیابی اثر احتمالی فعالیت پیشنهاد شده بر محیط زیست»

کنوانسیون حقوق دریاها ،در زمینه تنظیم قوانین زیست محیطی

تعریف می کندکه هر گونه تاثیر بر محیط زیست اعم از سالمت

تنها به مقوله آلودگی دریایی پرداخته و آسیبهای زیست محیطی

و امنیت انسانی ،گیاهان ،جانوران ،آب ،هوا ،خاک،اقلیم ،مناظر و

که مستقیما به واسطه فعالیت بشر به منطقه وارد می شود ،تا

بناهای تاریخی یا دیگر بناهای طبیعی و همچنین تاثیر بر میراث

حدودی نادیده گرفته شده است .برای پر کردن این خالء قانونی،

فرهنگی با شرایط اجتماعی  -اقتصادی ناشی از تغییرات وارده بر

با توجه به آثار مشابه آلودگی و آسیب زیست محیطی یعنی

عوامل فوق را در بر می گیرد .کاستن از فشار این آثار زیست

کاهش کیفیت آب و اختالل در حیات دریایی و به خطر افتادن

محیطی برای داشتن توسعه ای پایدار امری بدیهی و ضروری می

زیستگاه دریایی برای گونه های ابزی و همچنین با توجه به

باشد )22( .

یکپارچه بودن اکوسیستم دریایی که خطر انتقال انواع آسیب و

ارزیابی آثاربالقوه زیست محیطی فعالیت های برنامه ریزی شده

آلودگیهای زیست محیطی را به سایر نقاط ممکن می سازد ؛ می

 ،تحت کنترل یا نظارت دولت هاست که طبق ماده

بایست قواعد حقوق آلودگی دریاها با رویکردی ویژه برای جبران

206کنوانسیون دولت ها در صورتی که دالیل منطقی داشته

آسیب های زیست محیطی دریایی در بستر و زیر بستر دریاها و

باشند که این فعالیت ها ممکن است آلودگی شدید یا تغییرات

اعماق اقیانوسها در نظر گرفته شود وهمچنین ابزار قانونی جهت

اساسی و زیان آوری نسبت به محیط زیست دریایی ایجاد کند،

الزم االجرا نمودن ان نیز مشخص شده تا با پشتوانه ضمانت های

باید تا حدی که عملی باشد ،آثار بالقوه چنین فعالیت هایی را

اجرایی الزم زمینه بروز خسارت و اسیب کاهش یافته و یا

ارزیابی و نتایج آن را در قالب گزارش منتشر یا در اختیار سازمان

درصورت وقوع هرگونه اسیب زیست محیطی  ،هیچ خسارتی

های ذی صالح قرار دهند .در مورد فعالیت های پیشنهادی مربوط

نقیبی پاکقول و همکار

49-37  صص،1401 پاییز،62 شماره،فصلنامه انسان و محیط زیست
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تخصصی در حوزه کاوش علمی بستر دریاها
برنامه ریزی در اشل وسیع جهت تخصیص و بهره



برداری از منابع معدنی دریایی با رویکرد توسعه
پایدار و در قالب مدیریت میراث مشترک بشریت
روشن ساختن سازوکار های دسترسی به منابع
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