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چکيده

اصل میراث مشترک بشریت یکی از نمونههای بارز دستاوردهای تدوین و توسعه حقوق
بینالملل در چارچوب اقدامات ارگانهای سازمان ملل متحد است که در راستای تحقق اصول
عدالت و برابری ،همبستگی میان ملتها و نظم نوین بینالمللی اقتصادی ،در اسناد بینالمللی
همچون معاهده  7691در مورد اصول حاکم بر فعالیت دولتها در کاوش و استفاده از فضا،
کنوانسیون 7691حقوق دریاها ،اعالمیۀ جهانی  7661یونسکو در مورد ژنوم انسانی ،کنوانسیون
 1007یونسکو برای حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب و کنوانسیون  1002یونسکو در مورد
تنوع فرهنگی پذیرفته شده است.
طی دهههای اخیر جریانی عظیم با حمایت اکثریت اعضای جامعه بینالمللی بهویژه دول
در حال توسعه شکل گرفته که در پی گسترش قلمرو اصل میراث مشترک بشریت به موضوعاتی
همچون فناوری ،ژنوم انسانی ،انرژی و ...هست .اصرار و پافشاری دول در حال توسعه به این
دلیل است که از این طریق بتوانند حداقل بخشی از خواستهها و انتظارات خود را در جهت
تعدیل مناسبات اقتصادی و سیاسی حاکم بر صحنۀ بینالمللی و تحقق اصل «نابرابری جبرانساز»
برآورده سازند .بدین ترتیب ،دامنۀ شمول اصل میراث مشترک بشریت رو به افزایش است .با
این حال ،اگر کاربرد این اصل در مناطقی همچون اعماق دریاها در محدودۀ ماورای صالحیت
ملی ،فضای ماورای جو و مناطق وسیعی از قطب جنوب تثبیت گردیده است ،در خصوص
موضوعاتی مانند حقوق بشر ،تغییرات آب و هوا ،تنوع زیستی و محیط زیست ترجیح با کاربرد
مفهوم «نگرانی مشترک بشریت» است؛ زیرا که در این موضوعات حفاظت از منافع مشترک
بشری مدنظر است تا نحوۀ بهرهبرداری و تقسیم منصفانه سود حاصل از منابع مشترک.
ضمن بازخوانی اصل میراث مشترک بشریت در حقوق بینالملل ،این نوشته سعی دارد
تفاوتهای این دو مفهوم در موضوعات مربوط را بررسی نماید.
واژگان کليدی
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 .2مفهوم ميراث مشترک بشريت

2

مفهوم «میراث مشترک بشریت» یکی از مفاهیم نسبتاً جدید و البته شگفتانگیز حقوق
بینالملل است که در دهههای اخیر در بسیاری از اسناد بینالمللی از جمله معاهده
 7691راجع به اصول حاکم بر فعالیت دولتها در کاوش و بهرهبرداری از فضای
ماورای جو ،معاهده  7616در مورد فعالیت کشورها در ماه و دیگر اجرام آسمانی،
کنوانسیون  7691حقوق دریاها ،اعالمیه جهانی  7661یونسکو در مورد ژنوم انسانی و
کنوانسیون  1007یونسکو در مورد میراث فرهنگی زیر آب و کنوانسیون  1002یونسکو
در مورد تنوع فرهنگی پذیرفته شده است.
البته هرچند مفهوم میراث مشترک بشریت جدید است ،اما آن را برگرفته از اصل

قدیمی «متعلق به همه» 1میدانند که به موجب آن سرزمین یا ناحیه مورد بحث در
تملک و تعلق عمومی همه دولتها قرار میگیرد ،استفاده از آن برای همه دولتها آزاد
است و بر طبق آن سرزمین یا منطقه مربوطه قابل تصاحب و تخصیص توسط دولتها
و سایر اشخاص نیست .البته اصل «متعلق به همه» در طول تاریخ دچار تحول گشته
بهگونهای که امروزه مفهوم میراث مشترک بشریت منعکسکننده این دیدگاه است .به
کارگیری واژه «میراث» در مفهوم میراث مشترک بشریت به جنبه مادی حفاظت مشترک
از مناطق و منابع غیرقابل تملک ملی داللت دارد (.)Shelton, 2009, p.38
هیچ کدام از این اسناد و نیز دکترین حقوقی تاکنون تعریف دقیقی از «میراث
مشترک بشریت» ارائه ننمودهاند ،بلکه بیشتر به ذکر ارکان و اوصاف چنین مفهومی
پرداختهاند .این امر ناشی از پیچیدگی مفهوم میراث مشترک بشریت و دامنه رو به
گسترش آن است .بعضی معتقدند:
«اصل میراث مشترک بشریت بدین معناست که در ورای فرد ،گروه اجتماعی
یا دولت باید منافع مالی برتر مجموعۀ بشریت حفظ گردد و از نعمات جهان
و کلیه محسنات زندگی ،در چارچوب روح همبستگی که فراتر از
مرزهاست ،بهرهمند گردند» (بجاوی ،7719 ،ص.)17
برخی دیگر در تبیین و تحلیل میراث مشترک بشریت گفتهاند« :مفهوم میراث
مشترک ،با یک نظم اکولوژیکی به کل جهان تسری مییابد و با پذیرش دولتها

باز خواني اصل "ميراث مشترک بشريت" و تفاوت های آن38 ...

بهصورت تعهد به حفظ و مراقبت از گونههای وحشی و اکوسیستمها به نفع کل جامعه
بینالمللی شناسایی میشود»

(1990, p.145

 .)Richardson,برخی دیگر هم در تحلیل

مفهوم میراث مشترک بشریت عنوان میکنند که این ثروت مشترک میراثی است که نسل
حاضر در ایجاد آن نقشی نداشته و از گذشتگان به ما رسیده است و باید تقسیم منافع
آن بهطور عادالنه و به نفع بشریت انجام شود .از واژۀ بشریت نیز چنین دریافت میشود
که استفاده از این منابع باید بهگونهای باشد که نسلهای آینده نیز از آن محروم نمانند
(جمالی ،7791 ،ص .)1دکتر وارتوسا رئیس هیئت نمایندگی یوگسالوی سابق در
همایش سوم حقوق دریاها میراث مشترک بشریت را در سه عامل :دارایی مشترک،

7

مدیریت و اداره مشترک 4و توزیع متساوی و عادالنه منافع 2تعریف نمود (ملکمحمدی
نوری ،7710 ،ص )149و سرانجام ،برخی دیگر از نویسندگان میراث مشترک
بشریت را بهعنوان مفهومی در نظر میگیرند که نشاندهندۀ تعهدی کلی به حفاظت از
محیط زیست و منابع طبیعی است ،خواه در قلمرو ملی یا ماورای آن واقع باشد
(.)Koester, 1990, p.17
بدیهی است ارائه تعریفی جامع و دقیق از میراث مشترک بشریت امر بسیار
مشکلی است؛ زیرا دامنه شمول آن متحول و گسترده بوده و در هر موضوعی تابع
شرایط و مقررات خاص آن موضوع است .با این حال ،در تعریف مفهوم مزبور میتوان
گفت :میراث مشترک بشریت ترکیبی از میراثهای ارضی ،سماوی و معنوی است که
متضمن ارزش و نفع مشترک برای کل نسلهای بشری (اعم از گذشتگان ،نسلهای
فعلی و نسلهای آینده) بوده و مستلزم فعالیت مشترک و هماهنگ همۀ ملتها به نفع
همۀ نسلهای حاضر و آینده است.
مفهوم «میراث مشترک بشریت» در بدو امر در مورد نواحی جغرافیایی معین و
بدون سکنه و نیز بسیاری از منابع طبیعی کاربرد داشته که شرایط و موقعیت ویژۀ این
نواحی و تأثیری که استفاده از منابع آنها بر روی منافع نسلهای آینده و محیط زیست
میگذارد ،موجب گردید که چنین نواحیای از سوی جامعه بینالمللی غیرقابل
تخصیص و تملک اعالم گردند؛ مثل فضای ماورای جو ،اعماق دریاها در محدودۀ
ماورای صالحیت ملی و قاره جنوبگان .همچنین این مفهوم از سوی یونسکو در مورد
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مکانها و موضوعاتی که دارای ارزش معنوی و فرهنگی بسیار زیادی برای کل بشریت
هستند ،به کار گرفته شده است ( .)Kalland, 2012, p.3بنابراین ،بهتدریج دامنۀ شمول
این اصل به بعضی از مناطق جغرافیایی و همچنین موضوعات فرهنگی و معنوی که کل
بشریت در آن ذینفع هستند ،گسترش یافته است ،بهطوری که هماکنون بستر و زیر
بستر دریاها ماورای محدوده صالحیت ملی ،فضای ماورای جو ،ماه و دیگر اجرام
سماوی ،مناطق قطبی ،و نیز موضوعاتی مانند حقوق بشر و بشردوستانه ،میراث باستانی
و تاریخی ،ارزشهای فرهنگی و ژنوم انسانی «میراث مشترک بشریت» محسوب
میشوند.
موضعگیری کشورها در قبال مفهوم میراث مشترک بشریت یکسان نبوده است،
بهگونهای که کشورهای جنوب در حال توسعه در آغاز مطرح شدن موضوع بهطور
مکرر از این مفهوم دفاع کردهاند تا بهواسطه آن منافع سیاسی و حقوقی خود را در
سطح بینالمللی توسعه دهند و حمایت نمایند .بههرحال ،کشورهای مزبور امیدوار
بودند که در آیندۀ نزدیک کاربرد مفهوم میراث مشترک بشریت در معادن کشفنشده
جهان منافع آنها را تأمین نماید و بتوانند سهم خود را در بازارهای مواد معدنی جهانی
حفظ کنند و از این طریق از شدت نابرابریهای نظام اقتصادی و تجاری جهانی پس از
جنگ بکاهند .دول مزبور در سال  7614بهمنظور تحقق چنین اهدافی سعی نمودند تا
نظم نوین اقتصادی بینالمللی را بر مبنای انصاف ،حاکمیت برابر ،منافع مشترک و
همکاری همه دولتها بنیانگذاری کنند

(Doc. A/9559/1974

 .)UNاز طرف دیگر،

ایاالت متحده آمریکا و متحدانش با تغییر موضع قبلی خود (یعنی حمایت از اصل
میراث مشترک بشریت) به طرد کامل آن پرداختند ،درحالیکه کشورهای سوسیالیستی
در برخی موارد این مفهوم را رد و در برخی زمینهها از آن دفاع مینمودند (جمالی،
 ،7791ص.)4
 .1شناسايي اصل ميراث مشترک بشريت در حوزههای مختلف

پدیداری و شناسایی اصل میراث مشترک بشریت دفعتاً و بهصورت غیرمنتظره صورت
نگرفت بلکه این اصل باید تداوم ایدهها و تمایالت موجود و البته نقطه عطفی در بیان

باز خواني اصل "ميراث مشترک بشريت" و تفاوت های آن39 ...

آنها تلقی گردد ( .)Wolfrum, 1983, pp.314-315هر وقت توزیع یا حمایت از مناطق و
منابع واقع در محدودۀ خارج از صالحیت ملی در معرض خطر و موضوع بحث بوده،
اصل میراث مشترک بشریت مطرح گردیده است .اگرچه مفهوم میراث مشترک بشریت
با درج در معاهدات مربوط به فضای ماورای جو رسماً وارد گفتمان حقوقی شد ،اما
عوامل متعددی در پدیداری و شناسایی اصل میراث مشترک بشریت در مجامع
بینالمللی دخیل بودهاند .عالوه بر قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،در
اسناد مهم بینالمللی و منطقهای نیز مورد پذیرش و شناسایی قرار گرفت و سرانجام در
کنفرانس سوم حقوق دریاها قواعد موضوعۀ مربوط به این اصل تدوین و در بخش
یازدهم کنوانسیون  7691حقوق دریاها تشریح گردید.
 .2-1بستر و زير بستر درياها و منابع موجود در آن

یکی از علل و زمینههای پیدایش این اصل را باید در وجود منابع سرشار معدنی در
بستر و زیر بستر دریای آزاد و برنامه کشورهای صنعتی و صاحب فناوری برای
بهرهبرداری از این منابع دانست .کف اقیانوسها در بسیاری از مناطق پوشیده از
رگههای منگنز به قطر چهار سانتیمتر و حاوی پنجاه درصد منگنز خالص با رگههای
مهمی از مس و نیکل ،کبالت و سایر فلزات است (اکهرست ،7711 ،ص .)122وجود
این ذخایر سرشار در دریاها و اقیانوسها موجب تحرک کشورهای صنعتی و صاحب
فناوری برای بهرهبرداری از این منابع ،و تالش کشورهای جهان سوم جهت سهیم شدن
در منافع حاصل از این بهرهبرداری گردید.
زمینۀ اولیه شکلگیری اصل میراث مشترک بشریت به کنوانسیون  7629ژنو در
زمینه فالت قاره برمیگردد؛ زیرا در این کنوانسیون حد خارجی فالت قاره مشخص
نیست و ماده یک آن از قابلیت استخراج بهعنوان معیاری برای تعیین محدوده فالت
قاره صحبت میکند .بنابراین ،احتمال افزایش حد خارجی فالت قاره تا وسط
اقیانوسها با پیشرفت صنعت و فناوری امری بدیهی به نظر میرسید .در این صورت
محدوده بیشتری از بستر و زیر بستر دریاها و اقیانوسها تحت صالحیت ملی دولتها
قرار میگرفت که تنها کشورهای صاحب فناوری امکان بهرهبرداری و استخراج منابع
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معدنی موجود در این نواحی را دارا بودند .در چنین اوضاع و احوالی دول توسعهیافته
و در حال توسعه نظر واحدی در خصوص نحوۀ بهرهبرداری از منابع مزبور را نداشتند.
وجود چنین مسائلی موجب گردید که اصل «میراث مشترک بشریت» از سال  7691در

مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شود .دکتر اروید پاردو 9رئیس هیئت نمایندگی کشور
مالت در سازمان ملل طی نطقی مفصل در نوامبر  7691در مجمع عمومی سازمان ملل
اعالم نمود که رژیم بینالمللی اعماق دریاها و اقیانوسها را باید بر اصول «نوین»،
«منصفانه» و «اخالقی» استوار کرد و میراث مشترک بشریت اصلی است که چنین
خصوصیاتی را دارد (میرعباسی ،7716-90 ،ص .)26وی پس از تشریح کلیۀ عوامل
اقتصادی ،فنی و سیاسی و لزوم وضع قواعد جدید پیشنهاد نمود که بستر و زیر بستر
دریاها و اقیانوسها و منابع موجود در آن بهعنوان «میراث مشترک بشریت» و خارج از
هرگونه صالحیت ملی کشورها اعالم گردد .بهطور کلی اصول اساسی مربوط به نطق
اروید پاردو راجع به اصل «میراث مشترک بشریت» به ترتیب ذیل تبیین شده است:
 -7اصل سرزمینی ،بدین معنی که ناحیۀ جغرافیایی موردنظر نمیتواند توسط
دولتها و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی تصاحب گردد.
 -1اصل اقتصادی که به موجب آن ،استفاده از منابع ناحیۀ مورد نظر باید در
جهت نفع همۀ بشریت صورت گیرد.
 -7اصل امنیتی بدین مفهوم که نواحی جغرافیایی مورد نظر باید منحصرًا برای
اهداف صلحآمیز مورد استفاده قرار گیرد.
 -4ضرورت حمایت و حفاظت از محیط زیست ناحیۀ جغرافیایی مورد نظر.
 -2اصل ساختاری که تأسیس یک نهاد بینالمللی برای قانونگذاری ،اداره،
کنترل صالحیتها و توزیع منصفانه منافع مالی و اقتصادی را پیشبینی میکند
(.)Suy, 1992, p.94
به هر حال پیشنهاد نمایندۀ مالت با حمایت سایر دول در حال توسعه مورد
پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت .متعاقب این امر مجمع عمومی جهت
بررسی موضوع کمیتهای موسوم به «کمیتۀ بستر دریاها» 1تأسیس نمود که اقدامات آن

منجر به تصویب دو قطعنامه در مجمع عمومی گردید:

باز خواني اصل "ميراث مشترک بشريت" و تفاوت های آن39 ...

 )7قطعنامۀ شمارۀ  1124مجمع عمومی موسوم به «قطعنامۀ مهلت تعلیق عملیات»

که در سال  7696تصویب شد 9.به موجب این قطعنامه نه تنها بهرهبرداری از بستر و
زیر بستر دریاها و اقیانوسها خارج از محدودۀ صالحیت ملی توسط دولتها و
اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) ممنوع گردید بلکه اعالم شد که هیچ ادعایی بر
مناطق فوق به رسمیت شناخته نمیشود.
 )1قطعنامه  1146مجمع عمومی سازمان ملل دربارۀ اصول حاکم بر بستر و زیر
بستر دریاها و کف اقیانوسها واقع در ماورای محدودۀ صالحیت ملی مصوب .7610

6

به موجب این قطعنامه بستر و زیر بستر دریاها و کف اقیانوسها و نیز منابع واقع در
آنها «میراث مشترک بشریت» است و هیچ دولت یا شخصی اعم از حقیقی و حقوقی
نمیتواند هیچگونه ادعایی نسبت به منطقه و منابع آن داشته باشد.
به این ترتیب ،هیچ کشوری نمیتواند بخشی از منطقۀ اعماق دریاها و اقیانوسها
و نیز منابع واقع در آنها را به خود اختصاص دهد و یا مدعی حاکمیت یا حقوق ناشی
از حاکمیت بر آنها شود .بنابراین باید یک نظام بینالمللی برای نظارت بر تمامی
فعالیتهای مربوط به اکتشاف و استخراج در منطقه ایجاد شود تا بهرهبرداری از منابع
غنی آن به نفع تمامی ملتها و در جهت مقاصد صلحجویانه بدون هیچگونه تبعیضی
در اختیار کشورها قرار گیرد.
 .1-1فضای ماورای جو

معاهدۀ اصول حاکم بر فعالیتهای دولتها در اکتشاف و استفاده از فضای ماورای جو

شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی مصوب  76دسامبر  7699مجمع عمومی 70،اگرچه
بهصراحت به اصل «میراث مشترک بشریت» اشاره ندارد ،اما مقرر میدارد که فضای

ماورای جو باید بهعنوان «قلمرو همۀ بشریت» 77محسوب شده و هیچ دولتی نمیتواند
مدعی حاکمیت بر آن شود .بهعالوه در این معاهده به اصول اساسی میراث مشترک
بشریت همچون اصل آزادی فضا (ماده  ،)7اصل عدم تملک و تصاحب فضا
ماورای جو (ماده  )1و اصل استفادۀ مسالمتآمیز از فضای ماورای جو (ماده  )4اشاره
شده است.
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اما موافقتنامه حاکم بر فعالیتهای دول در کرۀ ماه و دیگر اجرام آسمانی موسوم
به معاهدۀ کرۀ ماه که در  2دسامبر  7616به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل
رسید 71،بهصراحت عبارت میراث مشترک بشریت را به کار برده است .مادۀ  77معاهدۀ
مزبور مقرر میدارد که «کرۀ ماه و منابع طبیعی آن میراث مشترک بشریت است» .بر این
اساس به موجب ماده مزبور کره ماه و منابع طبیعی واقع درآن به هیچوجه تحت
مالکیت ،تصرف و یا استفاده انحصاری قرار نخواهد گرفت.
 .8-1دانش فني بهمثابه ميراث بشری

پیشنویس اصول راهنما (کد رفتاری) بینالمللی راجع به انتقال فناوری مورخ  9مه
 7690میالدی ،فناوری یا دانش فنی را میراث بشری دانسته و در بند دوم مقدمه اعالم
میدارد:
«با اعتقاد به اینکه فناوری کلید پیشرفت بشریت است و همه مردم حق دارند
از پیشرفتها و توسعه علم و فناوری بهمنظور ارتقای استانداردهای زندگی
خود بهرهمند گردند» (.)The International Code of Conduct on …, 1980
 .9-1ژنوم انساني

اعالمیه جهانی ( )7661یونسکو در مورد ژنوم انسانی و حقوق بشر در ماده ( )7خود
اطالعات ژنتیکی و ژنوم انسانی را بهعنوان میراث مشترک بشریت شناخته است و در
ماده ( )71تصریح مینماید که «منافع حاصلشده از پیشرفت علم وراثت و پزشکی در
موضوع ژنوم انسانی ،با احترام به کرامت و حقوق انسانی تمامی افراد در دسترس
همگان قرار خواهد گرفت» (
.)Human Rights, 1997

Universal Declaration on the Human Genome and

77

 .9-1ميراث فرهنگي زير آب

در اسناد بینالمللی دیگری میراث فرهنگی زیر آب بهعنوان میراث مشترک بشری
پذیرفته شده است؛ کنوانسیون  1007یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی
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زیر آب

74

بهطور نمادین میراث فرهنگی زیر آب را در بند ( )7مقدمه بخش

جداییناپذیر میراث مشترک بشریت میداند.
 .9-1تنوع فرهنگي

در اسناد متعددی تنوع فرهنگی نیز بهعنوان بخشی از میراث مشترک بشری شناخته
شده و بر حفظ و حمایت از آن به نفع نسلهای حال و آینده تأکید گردیده است .از
جمله این اسناد موارد زیر قابل ذکر است :قطعنامه  29/729مجمع عمومی سازمان ملل

متحد مورخ  72فوریه ( 1001بند  77مقدمه) 72 ،بخش ب (( )9بند  )21بیانیه اجالس
جهانی سران درباره جامعه اطالعاتی مورخ  71دسامبر1007 79

Society, 2003

( World Summit on the

 ،)Informationاعالمیه جهانی تنوع فرهنگی مصوب  1007یونسکو،

«کنوانسیون حفظ و ترویج تنوع مظاهر فرهنگی» مصوب سال  1002از سوی یونسکو

71
79

و نیز بند ( )Iمقدمه «بیانیه و برنامه عمل تهران در خصوص حقوق بشر و تنوع
فرهنگی ،مصوب نشست وزرای خارجه جنبش عدم تعهد در همین موضوع در 4-7
سپتامبر  1001در تهران.

76

 .9-1گونههای مهاجر و حيات وحش

اصل میراث مشترک بشریت نه تنها در کنوانسیونهای بینالمللی بلکه در چندین
کنوانسیون منطقهای هم مورد پذیرش قرار گرفته است ،از جمله در کنوانسیون 7616
بن در مورد حمایت از گونههای مهاجر 10و کنوانسیون  7616برن راجع به حمایت از

حیات وحش و طبیعت اروپا 17.کنوانسیون اخیر در مقدمه بیان میدارد:

«حیات وحش و طبیعت میراث طبیعی ،علمی ،فرهنگی ،تفریحی ،اقتصادی و
دارای ارزش ذاتی است که ضرورت دارد حفظ شده و به نسلهای آینده
منتقل گردد».
بههرحال ،شناسایی فضای ماورای جو ،منابع بستر و زیر بستر دریاها و
اقیانوسها در ماورای قلمرو صالحیت ملی دولتها ،ژنوم انسانی ،میراث
فرهنگی زیر آب و تنوع فرهنگی در اسناد فوقالذکر بهعنوان میراث مشترک
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بشریت بدین معناست که «هیچ دولتی نمیتواند با استناد به حقوق فردی
مفروض خود ،مدعی بهرهبرداری انحصاری و بدون نظارت از فضا یا منابع
بستر دریاها در ماورای قلمرو صالحیت ملی ،یا میراث فرهنگی زیر آب یا
اطالعات ژنتیکی شده یا به حریم تنوع فرهنگی تعرض نماید» (بیگزاده،
 ،7794ص.)77
بدین ترتیب مفهوم میراث مشترک بشریت در فرایند شکلگیریاش بهعنوان یک
اصل حقوقی ،ابتدا در مجامع بینالمللی و قطعنامههای گوناگون و مکرر سازمان ملل و
آنگاه در چندین اعالمیه و معاهدۀ بینالمللی و منطقهای مورد پذیرش قرار گرفت و
سپس در رویۀ کلیه کشورها پذیرفته شد و تنها در زمینۀ چگونگی اجرای آن اختالفاتی
بین دول در حال توسعه و تعدادی از دول توسعه یافته وجود دارد .لذا اصل مزبور
بهتدریج از یک قاعده غیرالزامآور (سافت ال) به یک قاعده حقوقی الزمالرعایه تبدیل
شده است .هرچند برقراری رژیم حقوقی میراث مشترک بشریت هنوز تا مرحلهای که
بتواند عمالً نیازها و اهداف جامعۀ بینالمللی ،بهویژه کشورهای در حال توسعه را
برآورده سازد و در برقراری نظام نوین اقتصادی بینالمللی و کاهش فقر و بیعدالتی
مؤثر بیفتد ،فاصله زیادی دارد ،و حتی هنوز مقاومتهایی از سوی مکاتب سنتی حقوق
در برابر تبلور همه جانبۀ این اصل وجود دارد ،اما برای تحقق عملی چنین نظامی باید
تالش نمود.
 -8اصول و عناصر اساسي ميراث مشترک بشريت

وقتی ناحیهای و حتی منابعی بهعنوان میراث مشترک بشریت شناخته میشود ،اصول و
قواعدی بر آن حاکم میگردد که عمدهترین آنها به شرح ذیل است:
 )7منطقه و ناحیه مورد نظر در چارچوب نظام میراث مشترک بشریت قابل
تصاحب و تخصیص از سوی دولتها و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نیستند .در
واقع اولین عنصر میراث مشترک بشریت این الزام را به همراه دارد که نه ناحیه مورد
نظر و نه منابع آن قابل تملک نیست .البته الزم به ذکر است که اصل عدم تخصیص ملی
شاید در مورد برخی مناطق صحیح باشد ،ولی در مورد برخی دیگر از مناطق بهویژه

باز خواني اصل "ميراث مشترک بشريت" و تفاوت های آن212 ...

مناطقی که در قلمرو ملی واقع شدهاند و همچنین منابع و مصادیق جدیدتر میراث
مشترک بشریت ،مفهوم «استفاده غیرانحصاری» جایگزین مناسبتری است (جمالی،
 ،7796ص .)749بهویژه در خصوص آن دسته از میراثهای مشترکی که در محدوده
قلمرو ملی دولتها قرار میگیرند ،اصل حاکمیت سنتی و تأکید دولتها بر حاکمیت
دائمی بر منابع طبیعی خود یک مانع اساسی در راه توسعه و کاربرد مفهوم میراث
مشترک بشریت به چنین موضوعاتی است .شاید به همین دلیل است که برخی پذیرش
اصل میراث مشترک بشریت را در ارائۀ مفهومی جدید از حاکمیت میسر و منطقی
میدانند که:
«به موجب آن اجازه داده نشود که منافع ملی اقتصادی ،سیاسی و
ایدئولوژیکی کشورها بر منافع جهانی بشر برتری یابد .در این بعد جدید از
حاکمیت ،میراث مشترک بشریت به این معناست که هیچ دولتی نباید از
میراث مشترک معینی استفاده کند ،مگر اینکه در استفاده و حفاظت از آنها
سود مشترک بشر لحاظ شود .این امر مستلزم آن است که دولتها ،سرزمین
خود را تحت نظارت و قیمومیت بشر قرار دهند» (جمالی ،7799 ،ص.)771
 )1استخراج و بهرهبرداری از منطقه و ناحیه مورد نظر باید در چارچوب یک نظام
مدیریتی مشترک و عمومی انجام گیرد .این عنصر در واقع اساس دکترین میراث
مشترک بشریت را تشکیل میدهد زیرا به موجب آن چارچوب و سازوکاری ایجاد
میشود که از طریق آن هدف مربوط به نظام مدیریتی مشترک محقق میشود .ایجاد یک
ساختار بینالمللی با مشارکت جهانی برای تأمین منافع همه بشریت یک اصل ضروری
است .چنین ساختار و سازوکاری باید منعکسکننده یک نظام تصمیمگیری جهانشمول
بوده و با حقوق مشروع جامعه بینالمللی مطابقت داشته باشد.
 )7تسهیم و بهرهمندی از منافع منطقه و ناحیه مورد نظر باید منصفانه و بدون
هیچگونه تبعیض و با مالحظه نیازمندی دول در حال توسعه و نسلهای آینده صورت
گیرد .در نظام میراث مشترک بشریت ،منافع اقتصادی حاصله باید توسط جامعۀ جهانی
بر مبنای اصول عادالنه و منصفانه تقسیم شود ( )Chopra, 1988, p.174همچنین جهت
تضمین حمایت و حفاظت از منافع نسلهای آینده ،بهرهبرداری باید بهنحو معقول و
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متعادل و با رعایت اصول زیست محیطی انجام شود ،بهگونهای که از نقصان فاحش
منابع خودداری گردد.
 -4استفاده صلحآمیز از منطقه و ناحیه مورد نظر ،بدین معنی که تمامی اقدامات
دارای ماهیت نظامی در آن ممنوع خواهد بود.
 -2یکی دیگر از عناصر میراث مشترک بشریت رعایت اصول و استانداردهای
زیست محیطی در مناطق شناختهشده به این عنوان است .بر این اساس در اسناد و
معاهدات متضمن مفهوم میراث مشترک بشریت ازجمله معاهدات مربوط به فضای
ماورای جو مقرراتی در حمایت و حفاظت از محیط زیست در برابر خطرات و آسیبها
و خسارات ناشی از فعالیتهای استخراج و بهرهبرداری پیشبینی شده است.
 .9اجرای برخی از اصول و عناصر میراث مشترک بشریت در مورد موضوعاتی
همچون ژنوم انسانی ،میراث فرهنگی ،تغییرات آب و هوا و بهویژه تنوع فرهنگی بسیار
مبهم است .بهعنوان مثال «نفع بشریت» که یکی از اصول میراث مشترک بشریت است،
در خصوص میراث فرهنگی ،تنوع فرهنگی و تنوع زیستی آنگونه که در خصوص
منابع بستر و زیر بستر دریاها و اقیانوسها ،فضای ماورای جو و قطب جنوب مادی و
محسوس است ،بهطور مستقیم جنبه اقتصادی و مادی ندارد .البته،
«تنوع فرهنگی یک ضرورت برای حیات جامعه بینالمللی است و آنچه از
آن بهعنوان نفع بشریت در مقوله تنوع یاد میکنیم ،حفظ صلح و امنیت
بینالمللی ،توسعه پایدار ،تضمین احترام حقوق بشر و کرامت و ارزش
انسانی و حقوق مشترک جهانی است» (جمالی ،7796 ،ص.)71
در مورد ژنوم انسانی هم هرگونه پیشرفتی در این خصوص و نیز کلیه اطالعات
حال و آینده مربوط به آن ،باید در جهت منفعت عمومی بشریت بدون تبعیض و با
لحاظ نمودن نابرابری در توسعه مناطق مختلف جهان اختصاص یابد (بجاوی،7719 ،
ص .)79همچنین فرهنگ به لحاظ ویژگی ذاتی همانند فضا قابل تملک و تخصیص
نیست .فرهنگهای مختلف و متنوع به همه جوامع بشری تعلق داشته و اصل عدم
تخصیص در این خصوص قابل اعمال نیست (جمالی ،7791 ،ص .)74البته هویت
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ژنتیکی هر فرد به خود همان شخص تعلق دارد .بنابراین اعمال اصل عدم تخصیص در
خصوص ژنوم انسانی نامعین است؛ هرچند:
«این مسئله وجود دارد که او همراه سایر انسانها سازنده «بشریت» خود
است .لذا ژنوم انسانی بهخودیخود یک عامل سازنده اصلی و یک ارزش
خدشهناپذیر است که به نوع بشر در کلیت خود در ورای تنوعات بیولوژیک
تعلق دارد» (بجاوی ،7719 ،ص.)71

22

هدف اصلی از شناسایی موضوعاتی همچون تنوع فرهنگی ،میراث فرهنگی ،تنوع
زیستی و ژنوم انسانی بهعنوان میراث مشترک بشریت ،حفظ و حمایت از این
میراثهای فرهنگی و اطالعاتی ژنتیکی مهم به نفع بشریت بوده است و بیشتر بر
جنبههای معنوی آنها تکیه شده تا بر جنبه اقتصادیشان .شاید به این دلیل است که
برخی پیشنهاد میکنند عبارت «نگرانی و دغدغه مشترک» مناسبتر از «میراث مشترک»
در خصوص اینگونه موضوعات است؛ زیرا:
«در این صورت بدون دغدغه در مورد عناصر میراث مشترک بشریت ،آنچه
از میراث مشترک دنبال میکنیم ،در نگرانی مشترک حاصل میشود» (جمالی،
 ،7791ص.)71
« .9نگراني مشترک بشريت»

18

«نگرانی مشترک بشریت» را بهعنوان مفهومی توصیف میکنند که بر اساس آن جامعه
بینالمللی میتواند در خصوص منابع و موضوعاتی که بیشتر تأکید بر حفظ آنهاست و
نوعی نگرانی عمومی دربارۀ حفاظت و بهویژه انتقال آنها به نسلهای آینده
وجود دارد ،همکاری و اقداماتی جمعی در راستای حفاظت از آنها به عمل آورد
) .(Trindad& Attard, 1991, pp.9-10از سوی دیگر ،برخی معتقدند که «نگرانی مشترک

ایدهای است که اساساً مشکالت و فرایندها 14را مدنظر دارد تا منابع و مناطق مشترک
که در مورد تغییرات آب و هوا و تنوع زیستی اعتبار یافته است» ( .)Pahuja, p.20این
مفهوم بهعنوان یک مفهوم زیستمحیطی در جریان مذاکرات بینالمللی مربوط به
ضرورت مقابله با انتشار گازهای گلخانهای و در نتیجه گرم شدن اتمسفر زمین مطرح
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گردید .مبنای این مفهوم شناسایی منافع مشروع جامعه بینالمللی در خصوص اظهار
نگرانی نسبت به موضوعات و ارزشهایی است که برای جامعه بینالمللی از اهمیت
خاصی برخوردارند و ماهیتاً کل این جامعه را تحت تأثیر قرار میدهند .بنابراین ،همه
دولتها در قبال نگرانی مشترک نسبت به این موضوعات مسئولیت داشته و ملزم
هستند در راستای تضمین حفاظت از آنها بهویژه در خصوص آب و هوا و تنوع
زیستی در جهت منافع نسلهای حال و آینده با یکدیگر همکاری نمایند

( Horn, 2004,

 .)p.244مشکالت زیستمحیطی ،تخریب الیه اوزون و بهرهبرداری از منابع اقیانوسها
دغدغه مشترک بشری هستند؛ زیرا نمیتوان آنها را با تالشهای ملی و حتی منطقهای
مدیریت
نمود و بلکه حفاظت از آنها نیازمند همکاری و هماهنگی همهجانبه در سطح
بینالمللی بوده و امروزه به یکی از کارویژههای حقوق بینالملل تبدیل شده است
(.)Gabcikovo-Nagymaros, 1997, p.115
مفهوم نگرانی مشترک بشریت با این ایده که برخی ارزشها و منافع مشترک
بشری در سطح بینالمللی وجود داشته و از اهمیت خاصی برخوردارند ،کامالً مرتبط
است .ایدهای که در پذیرش و اعالم مفاهیم قاعده آمره بینالمللی

12

در ماده 27
19

کنوانسیون وین  7696حقوق معاهدات و بهویژه تعهدات مربوط به همه از سوی
دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن مستتر است (

Shelton, 2009,

 .)p.34بدیهی است که مدیریت درست موضوعاتی که برای جامعه بشری اهمیت حیاتی
داشته و با منافع همگان و حتی نسلهای آینده مرتبط است ،اقدامات جمعی میطلبد و
احتمال ایراد خسارتهای جبرانناپذیر به این منابع و منافع نگرانی مشترک بشری را به
دنبال دارد.
 .2-9شناسايي مفهوم «نگراني مشترک بشريت» در اسناد بينالمللي

در نیمه دوم قرن بیستم موضوعات حیاتی برای جامعه بینالمللی مانند حفظ صلح و
امنیت بینالمللی ،حقوق بشر و بشردوستانه ،حق تعیین سرنوشت ،مبارزه با بیکیفری
در چارچوب اصول و قواعد حقوق بینالملل کیفری از ظهور و شناسایی برخی
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ارزشهای مشترک بشری حکایت داشتند ،بدون اینکه اصطالح «نگرانی مشترک
بشریت» در مورد آنها به کار گرفته شود .مفهوم نگرانی مشترک بشریت با عبارات
مختلفی مانند منافع مشترک و نگرانی بینالمللی در موضوعات فوقالذکر بیان شده
است ( .)UN, Commission on Sustainable Development, 1996, para. 82اما اصطالح
نگرانی مشترک بشریت بیشتر بهعنوان یک مفهوم زیستمحیطی بهویژه در مورد
تغییرات آب و هوا در اسناد متعدد غیرالزامآور (سافت ال) مانند قطعنامههای مجمع
عمومی ملل متحد ،مقدمه کنوانسیونها و مصوبات کنفرانسهای بینالمللی استعمال
شده است.
 2-2-9تغييرات آب و هوا

در مباحث مربوط به تغییرات آب و هوا در مجامع بینالمللی مفهوم نگرانی مشترک
بشریت با عبارات مختلف به کرات مورد اشاره قرار گرفته است 11.این مفهوم برای

اولینبار درباره تغییرات آب و هوا در بند ( )7قطعنامه  27/47مجمع عمومی ملل متحد
به کار رفت ():)UN Doc A/Res/43/53 (1988
«تصدیق میکند ازآنجاکه آب و هوا شرط اصلی تداوم زندگی روی کره
زمین است ،تغییرات آب و هوا نگرانی مشترک بشریت است».
این مفهوم در سالهای بعد نیز در قطعنامههای مجمع عمومی تکرار گردید
()Doc A/Res/44/207 (1989); UN Doc A/Res/45/212 (1990

 .)UNاز اسناد دیگر

مربوط به آب و هوا میتوان به کنوانسیون چارچوب در مورد تغییرات آب و هوا

19

اشاره نمود که در بند ( )7مقدمه خود تصریح میکند که «تغییرات آب و هوای زمین و
تبعات منفی آن نگرانی مشترک بشریت است» و نهایتاً کنوانسیون ملل متحد در مبارزه با
بیابانزایی (کویرزایی) در کشورهایی که خشکسالی و بیابانزایی شدید را تجربه

کردهاند ،بهویژه در آفریقا 16به مضمون این مفهوم اشاره میکند؛ گرچه اصطالح نگرانی
مشترک در آن به کار نرفته است .بند  4مقدمه این کنوانسیون تصدیق میکند:
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«بیابانزایی و خشکسالی مشکل جهانی است ،زیرا تمام مناطق دنیا را تحت
تأثیر قرار میدهد و برای مبارزه با بیابانزایی یا تقلیل آثار خشک سالی اقدام
مشترک جامعه بینالمللی ضرورت دارد».
در برخی از مواد این کنوانسیون به تعهدات همه اعضا ،از جمله کشورهایی که با
بیانزایی مواجه نیستند ،برای همکاری بینالمللی در اجرای مفاد آن بهویژه در زمینه
جمعآوری ،تحلیل و مبادله اطالعات ،تحقیقات ،انتقال فناوری و ظرفیتسازی اشاره
شده است.
 .1-2-9حفاظت از محيط زيست

شناسایی بینالمللی محیط زیست بهعنوان نگرانی مشترک بشریت در «معاهده قاره
جنوبگان  »7626صورت گرفت که در مقدمه خود اعالم میکند« 70:به نفع تمام بشریت

است که قاره جنوبگان برای همیشه بهطور انحصاری برای اهداف صلحآمیز استفاده
شود ( .»)...در سال  7667نیز «پروتکل مادرید درباره حفاظت از محیط زیست ،الحاقی
به معاهده قاره جنوبگان» ضمن اعالم نیاز به تقویت این معاهده ،در مقدمه خود به این
باور تصریح میکند که توسعه نظام جامع برای حفاظت از محیط زیست قاره جنوبگان
و اکوسیستمهای وابسته آن ،به نفع همه بشریت است و سپس این قاره را یک منطقه
حفاظت شده ویژه مینامد.

77

کنوانسیون بن سال  7616مربوط به حفاظت از گونههای مهاجر حیوانات وحشی

نیز در مقدمه خود تصریح میکند« 71:حیوانات وحشی با تنوع بسیار زیاد بخش غیرقابل
جایگزین سیستم طبیعی کره زمین هستند که باید برای خیر و سعادت بشریت حفظ
شوند» (بند اول مقدمه)« .هر نسل بشر منابع موجود روی زمین را برای نسلهای آینده
نگه میدارد و تعهد دارد تضمین نماید که این میراث حفاظت شده و در صورت
استفاده ،بهطور معقول بهرهبرداری گردد» (بند دوم مقدمه) .و نهایتاً کنوانسیون تنوع
زیستی (بیولوژیکی) سال  7661نیز قابل ذکر است که صراحتاً حفاظت از تنوع زیستی
را «نگرانی مشترک بشریت» اعالم میدارد.

77
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 .1-9مؤلفهها و عناصر مفهوم «نگراني مشترک بشريت»

برنامه محیط زیست ملل متحد در سال  7660میالدی کارگروهی را برای مطالعه نگرانی
مشترک بشریت در خصوص موضوعات محیط زیست جهانی مأمور کرد که اولین
نشست آن در تاریخ  72-77دسامبر  7660با همکاری وزارت امور خارجه و دانشگاه
مالت در این کشور و نشست دوم آن در تاریخ  11-10مارس  7667با حضور مدیر
اجرایی برنامه محیط زیست ملل متحد در ژنو برگزار گردد .در گزارشهای منتشرشده
از این نشستهای کارشناسی برخی از مؤلفهها و عناصر مفهوم نگرانی مشترک تبیین
شده و در نوشتههای مختلف مورد تحلیل قرار گرفته است که در زیر اشاره میشود.

74

 )7مفهوم "نگرانی مشترک" آثار حقوقی بهصورت حق و تکلیف ایجاد نمیکند،

بلکه بیشتر یک اصل راهنماست تا یک قاعده حقوق بینالملل عام (

Tolba, 1991,

 )p.255که البته ممکن است به یک اصل حقوق عرفی توسعه یابد؛ نگرانی مشترک با
سایر مفاهیم بهویژه میراث مشترک ،تعهدات مربوط به همه ،قاعده آمره و مشترکات
جهانی مرتبط است و به دلیل آن که درباره مفهوم میراث مشترک اختالفنظرهایی
وجود دارد ،بهعنوان مفهوم پذیرفته شده است (.)Horn, 2004, p.247
 )1تعریف دقیق مفهوم نگرانی مشترک بشریت و تعیین عناصر آن سخت است.

واژه "نگرانی" به توجه و تمرکز بر "علل" و نیز "راهکارها"داللت دارد
( .)UN, Commission on SustainableDevelopment, 1996, para. 84واژه "بشریت" به

حقوق بین نسلی داللت دارد و این در حالی است که به سختی میتوان نسلهای آینده
را در زمره موضوعات حقوق بینالملل قرار داد ( .)Barbosa, 1990, p.29با این وجود،
برخی معتقدند که منافع نسلهای آینده میتواند در قلمرو حقوق بینالملل مورد

حمایت قرار گیرد ( .)Malhotra, 1998, p.42و واژه "مشترک" به همبستگی در حفاظت
از محیط زیست جهانی و در نتیجه تقسیم منصفانه مسئولیتها در تعقیب اهداف مورد
نظر داللت مینماید (.)UN, Commission on Sustainable Development, 1996, para. 84
 )7مفهوم تقسیم سود منصفانه

72

یک مفهوم تبعی 79نسبت به نگرانی مشترک

بشریت بهویژه در مورد تغییرات آب و هواست .این موضوع برای دولتهای
توسعهیافته مسئولیتی متناسب با نقش گذشته و حال آنها در تخریب محیط زیست به
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دنبال دارد .در واقع ،کشورها در تخریب محیط زیست و تغییرات آب و هوا به درجات
مختلف نقش دارند و بنابراین ،همه آنها در قبال نگرانیهای مشترک بشریت ،مسئولیت
مشترک اما متفاوتی دارند (

UN, Commission on Sustainable Development, 1996,

 .)para. 89بدین ترتیب ،مفهوم نگرانی مشترک مسئولیت مشترک و جهانی دولتها در
ماورای مرزهای جغرافیای خود برای کمک به توسعه پایدار منابع جهانی را مطرح
مینماید (.)Birnie and Boyle, 2002, pp. 97-98
 )4مفهوم نگرانی مشترک بشریت بیشتر درباره موضوعات زیست محیطی،
تغییرات آب و هوا و تنوع زیستی به کار میرود و از این طریق توجه جامعه بینالمللی
را به منبع نگرانی و ضرورت اتخاذ اقدامات مشترک جلب میکند ،حتی اگر در قلمرو
ملی دولتها بوده باشد .اعمال این مفهوم بین حاکمیت دولتها و حفاظت از محیط
زیست تعادل برقرار مینماید

(2004, p.249

 .)Horn,در این زمینه اصل  17اعالمیه

استکهلم بیانی به شرح زیر دارد:

"دولتها مطابق با منشور ملل متحد و اصول حقوق بینالملل نسبت به
بهرهبرداری از منابع خود بر اساس سیاستهای زیست محیطی خود از حق
حاکمیت برخوردارند و همچنین مسئولیت دارند تضمین نمایند که
فعالیتهای آنها در قلمرو سرزمینی یا تحت کنترلشان به محیط زیست
دیگر دولتها و مناطق ماورای قلمرو ملی آنها خسارت وارد نکند".

 )2مفهوم نگرانی مشترک بشریت در موضوعات مورد نظر با منافع همه دولتها
مرتبط بوده و در نتیجه موجب شکلگیری تعهدات مربوط به همه میشود که هر دولت
یا ذینفع دیگری میتواند آن را پیگیری کند

(2009, p.39

 .)Shelton,از سوی دیگر

میدانیم که سازوکارهای سنتی حل و فصل اختالفات در خصوص تعهدات مربوط به
همه برای تضمین اجرای آنها مناسب نیست زیرا حتی در موارد نقض این تعهدات،
دولتها بهطور انفرادی از حق اقامه دعوا علیه دولت دیگر برخوردار نیستند .شاید به
همین دلیل است که معاهدات بینالمللی ذیربط به جای وضع قواعد رفتاری سعی
میکنند با ایجاد تعهد به همکاری ،آزادی عمل دولتها را محدود نمایند .این نظامات
عهدنامهای نیز با اعالم اصول و آیین رسیدگی ،ترتیبات نهادی و شکلی متناسب با
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موضوع مورد نظر را برای تضمین اقدام جمعی ایجاد میکنند (.)Shelton, 2009. P.39
برخی نویسندگان تاسیس سازوکار نظارتی در حمایت از منافع نسلهای آینده را
بهصورت نهاد جدیدی در چارچوب سازمان ملل متحد ،نهادی در کمیسیون توسعه
پایدار ،ناظر فردی یا حتی سپردن این وظیفه به نهادهای غیردولتی پیشنهاد نمودهاند
(.)Malhotra, 1998, p.49
-9تفاوتهای اصل ميراث مشترک بشريت با مفهوم نگراني مشترک
 .2-9تفاوت در موضوع

همانطور که گفته شد ،کاربرد میراث مشترک بشریت در مورد مناطق و منابعی است که
در جهت حفظ منافع جامعه بشری قابل بهرهبرداری میباشد .این مناطق و منابع عموما
فراتر از محدوده صالحیت ملی دولتها قرار میگیرند .اما نگرانی مشترک در خصوص
منابع و موضوعاتی همچون محیط زیست است که بیشتر تأکید بر حفظ و انتقال آنها
به نسلهای آینده از طریق همکاری و اقدام جمعی مدنظر میباشد تا بهرهبرداری و
تقسیم منافع .بهعالوه نگرانی مشترک نه تنها با موضوعات ،مناطق و مشترکات جهانی
بلکه با مناطق و موضوعات واقع در محدوده صالحیت ملی دولتها هم مرتبط است.
 .1-9تفاوت در ماهيت

برخی معتقدند که تفاوت میراث مشترک بشریت و نگرانی مشترک در این است که
اولی ،یک اصطالح حقوقی به شمار میرود ،ولی دومی یک واژه سیاسی میباشد
)1990, p.525

 .(Kirgis,البته ماهیت سیاسی نگرانی مشترک بشریت اگرچه آن را

انعطافپذیرتر از میراث مشترک بشریت میکند ولی میتواند آن را تابع مالحظات
سیاسی جامعه بینالمللی قرار دهد.
 .8-9تفاوت در تقسيم مسئوليت

نگرانی مشترک بهعنوان تعهد مشترک نسبت به موضوعات فوقالعاده مهم همچون
محیط زیست برای جامعه بینالمللی است ،درحالیکه میراث مشترک به اجرای حق
دسترسی به منابع و منافع ناشی از استخراج مربوط میشود .به عبارت دیگر نگرانی

221

پژوهشنامه حقوق اسالمي ،سال چهاردهم ،شمارة دوم (پياپي  ،) 83پاييز و زمستان 2831

مشترک به تقسیم مسئولیت حفظ محیط زیست و میراث مشترک به تقسیم منافع حاصل
از بهرهبرداری از منبع مورد نظر مربوط میشود

).(Trinda& Attard:10

 .9-9تفاوت در حوزه تخصيص منابع

یکی از اصول و عناصر میراث مشترک بشریت این است که مناطق و منابع شناخته شده
بهعنوان میراث مشترک بشریت قابل تصاحب و تخصیص به دولتها نمیباشند .اما
اعمال اصل عدم تخصیص در خصوص موضوعاتی همچون محیط زیست دارای ابهام
است .برای مثال در خصوص برخی منابع زیست محیطی مثل اتمسفر کارایی ندارد،
زیرا اتمسفر دارایی نیست که قابل تملک یا تخصیص باشد یا به خاطر بشریت مورد
بهرهبرداری قرار گیرد بلکه چیزی است که باید از آن در برابر فعالیتهای مخرب انسان
محافظت شود ) .(Biermann,1995:13لذا نگرانی مشترک بشریت از قید عدم تخصیص
و تعارض این اصل با اصل حاکمیت دائمی دولتها بر منابع طبیعی خود رهایی
مییابد.
در مجموع به نظر میرسد که میراث مشترک بشریت به بهرهمندی از مناطق آزاد و
مشترکات جهانی و تقسیم منابع حاصل از این بهرهبرداری مربوط میشود .اما نگرانی
مشترک بشریت بیشتر به مسئله حفاظت در حوزه مسائل زیست محیطی و نیز مبارزه و
مقابله با خطرات زیستمحیطی که حیات و بقای انسان را تهدید میکند ،مرتبط است.
بههرحال ،فایده جدایی بین این دو مفهوم در این است که در موضوعاتی همچون
محیط زیست ،تغییرات آب و هوایی ،میراث فرهنگی و تنوع فرهنگی و ...کاربرد
«نگرانی مشترک» مناسبتر از «میراث مشترک» است؛ زیرا در این صورت بدون دغدغه
در مورد ابهام و عدم کارایی عناصر میراث مشترک بشریت همچون اصل عدم تخصیص
و تقسیم منافع در خصوص این موضوعات ،هدفی که دنبال میشود ،نوعی نگرانی
مشترک در خصوص حفاظت وحمایت از آنهاست.

باز خواني اصل "ميراث مشترک بشريت" و تفاوت های آن222 ...

 .9ارزش حقوقي قواعد مربوط به اصل ميراث مشترک بشريت و مفهوم "نگراني مشترک
بشريت"

صرفنظر از نحوه شکلگیری عرف و دیدگاههایی که در مورد اهمیت و آثار آن وجود
دارد 71 ،عرف بینالمللی نه تنها از رویه یکسان و هماهنگ دولتها ایجاد میشود بلکه

تکرار یکنواخت برخی اعمال حقوقی سازمانهای بینالمللی هم میتواند زمینهساز
ایجاد قواعد عرفی شوند .پروفسور تونکین حقوقدان مشهور روسی معتقد است:
«تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل متحد نقش مهمی در ایجاد
هنجارهای حقوق بینالملل از طریق عرف ایجاد میکند .در نتیجه تصمیمات
مجمع عمومی سازمان ملل که منطبق با منشور بوده و منعکسکننده نظریات
دولتهای هر دو سیستم (سرمایهداری و سوسیالیسم) است ،نقش بزرگی در
ایجاد موازین حقوق بینالملل عرفی ایفاء میکند» (مقتدر ،7721 ،ص.)106
بنابرین هرگاه اکثریت عظیمی از دولتها همواره به نفع قطعنامهها و اعالمیههای
مربوط به یک موضوع رأی داده باشند ،این کار به مثابه رویه آن دولتها و احتماالً
ظهور یک قاعده الزماالجرا خواهد بود ،به عبارت دیگر ،تکرار متن و محتوای
قطعنامههای پیشین در قطعنامههای بعدی مجمع عمومی حاوی دیدگاههایی است که
تداوم داشته و بازگوکنندۀ قواعدی هستند که ریشه در اسناد ذیربط دیگر و در حقوق
بینالملل عرفی دارند (ضیایی بیگدلی ،7799 ،ص .)749بهعالوه مسئله ارزش و اعتبار
حقوقی قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل در سال  7614در کمیته ششم این
مجمع نیز مطرح گردید و کمیته مزبور اعالم نمود که اگر چه قطعنامههای مجمع
عمومی بهعنوان یک منبع جدید حقوق بینالملل در نظر گرفته نمیشوند ،با این حال،
قطعنامههای مزبور دارای این قابلیت هستند که نشانه و دلیلی بر عرفهای موجود
باشند (طالیی ،7797 ،ص .)96به هرحال مجموعه قطعنامهها و معاهدات نامبرده
مهمترین اسنادی هستند که مستقیم یا غیرمستقیم در تایید اصل میراث مشترک بشریت
و نیز مفهوم نگرانی مشترک بشریت حایز اهمیت بوده و قابل استنادند .پروفسور دپویی
از تکرار مفهوم نگرانی مشترک بشریت و نیز میراث مشترک بشریت در اسناد
غیرالزامآور (سافت ال) چنین نتیجهگیری میکند (:)Dupuy, 1991, p.427
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"اگر این پدیده تداوم یابد ،ظاهراً آثار حقوقی چندی به دنبال خواهد داشت،
بهویژه در خصوص مسئولیت زیستمحیطی که نسل کنونی در قبال

نسلهای آینده برعهده دارد".

بدین ترتیب ،میتوان گفت قطعنامه اعالمی مجمع عمومی تحت عنوان «اعالمیه
اصول حاکم بر بستر و زیر بستر دریاها و کف اقیانوسها ،خارج از محدوده صالحیت
ملی" معروف به اعالمیه اصولی و قطعنامۀ شماره  7117مورخه  7697راجع به اصول
قانونی حاکم بر فعالیت دولتها در اکتشاف و بهرهبرداری از فضای ماورای جو مصوب
دسامبر  7697که به ترتیب با اکثریت آرا و اتفاق آرا بدون هیچ رأی مخالفی به تصویب
مجمع عمومی رسیدهاند ،نشانهای از رویه دولتها هستند و از آنجایی که اعتراضی
نسبت به اصول بنیادین موجود در این قطعنامه صورت نگرفته است ،منجر به ایجاد
قواعد الزماالجرای حقوق عرفی شدهاند .بهعالوه تعدادی از این اصول بنیادی حاکم بر
فضا حتی پیش از انعقاد معاهده  7691فضا شکل گرفته و از طریق رویه دولتها
تقویت شدهاند که از جمله مهمترین این اصول عبارتاند از:
 )7اکتشاف و بهرهبرداری از فضای ماورای جو برای همه دولتها آزاد است؛
 )1حاکمیت دولتها به فضای ماورای جو گسترش نمییابد؛
 )7فضای ماورای جو تابع حاکمیت ملی نیست؛
 )4دولتها دارای صالحیت و کنترل نسبت به اشیای پرتاب شده خود به فضای
ماورای جو میباشند (طالیی ،7797 ،ص.)96
بنابراین ،دولتهای غیرعضو نیز از تعهدات ناشی از معاهدات مزبور مبرا نخواهند
بود مگر اینکه مخالفت خود را با اصل میراث مشترک بشریت از زمان شکلگیری آن
بهطور صریح و مکرر ابراز کرده باشند .البته بعضی هم براین باورند که اصل میراث
مشترک بشریت برای اینکه ارزش و اعتبار یک قاعدۀ عرفی پیدا بکند ،مستلزم
پیششرطهایی است ،از جمله اینکه بخشی از حقوق بینالملل عام تلقی شود و رویه
دولتها هم در این خصوص مبتنی بریک «اعتقاد و باور عمومی» باشد .بررسی رویه و
رفتار دولتها در طول کنفرانس سوم حقوق دریاها و نیز مذاکرات مربوط به استفاده
صلحآمیز از فضا و همینطور اعالمیهها و قطعنامههای مجمع عمومی به اندازه کافی
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حاکی از اعتقاد و باور عمومی دولتها به اصل میراث مشترک بشریت میباشد .بنابراین
علیرغم برخی اختالفات در خصوص اصل و نیز گسترۀ میراث مشترک بشریت ،این
اصل امروزه بخشی از حقوق بینالملل عرفی شده است (.)Wolfrum, 1983, pp.334-33
مفهوم نگرانی مشترک بشریت یک مفهوم کلی است که قواعد و تعهدات خاص و
صریحی را ایجاد نمیکند؛ بااینحال ،مبنایی را برای اقدام جمعی توسط جامعه
بینالمللی فراهم مینماید .این حق اقدام جامعه بینالمللی در موضوعاتی که منبع
نگرانی مشترک بشری در قلمرو صالحیت ملی هستند ،باید با اصل احترام به حاکمیت
دولتها تعدیل گردد .حاکمیت دولتها مشروط بر اینکه الزامات حقوق بینالملل
درباره حفظ منافع مشترک بشریت رعایت گردد ،محفوظ است (.)Shelton, 2009, pp 38-39
برخی حقوقدانان اصل میراث مشترک بشریت و نیز مفهوم نگرانی مشترک بشریت

را از مصادیق تعهدات عامالشمول 79و قواعد آمره 76حقوق بینالملل میدانند و استدالل
میکنند از آنجایی که این مفاهیم با موضوعاتی با ماهیت بشری مرتبط هستند ،این
امکان وجود دارد که برخی از این حقوق و تعهدات مربوط معیارهای آمرانهای باشند
که از سوی کل جامعه بینالمللی به رسمیت شناخته شدهاند

(1992, p.94

 )Suy,و

متضمن نفعی برای عموم کشورها هستند ( .)Shelton, 2009, p.39اصل میراث مشترک
بشریت و همچنین مفهوم نگرانی مشترک بشری از سوی دولتها به رسمیت شناخته
شده و تنها در زمینه چگونگی اجرای آنها برخی کشورهای توسعهیافته مخالفت
نمودهاند .به هرحال ،اجرای حقوق و تعهدات مرتبط با این مفاهیم میتواند بهعنوان
اهرمی حقوقی در توسعه و تأمین منافع جامعه بینالمللی بهویژه دول در حال توسعه و
همچنین تضمین منافع نسلهای آینده نقش مهم و مؤثری ایفاء نماید.
جمعبندی

مفهوم میراث مشترک بشریت یکی از مفاهیم مدرن حقوق بینالملل است که ابتدا در
قطعنامههای سازمان ملل متحد بهویژه قطعنامه مجمع عمومی  7610موسوم به «اعالمیه
اصولی» انعکاس یافت .این اصل بر مبنای یک اساس دقیق حقوقی در چارچوب
معاهدات بینالمللی مربوط به فضای ماورای جو و اعماق دریاها و حتی برخی
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معاهدات منطقهای مورد پذیرش قرار گرفته و به شکل یک قاعده مدون حقوق
بینالملل درآمده است .امروزه کاربرد اصل میراث مشترک بشریت در مناطقی همچون
اعماق دریاها و اقیانوسها واقع در ماورای محدودۀ صالحیت ملی و نیز فضای ماورای
جو از جمله ماه و دیگر کرات آسمانی پذیرفته شده است .بدین ترتیب مناطق نامبرده با
توجه به شرایط خاص خود متعلق به هیچکس نبوده و قابل تملک از سوی دولتها
واشخاص نمیباشد بلکه در جهت نفع بشریت و بهرهمندی منصفانه کلیه دولتها از آن
تحت رژیم میراث مشترک بشریت قرار گرفتهاند .حتی برخی از کشورها خواهان
گسترش این مفهوم به تمامی مناطق تصرف و تصاحب نشده جهان ازجمله قاره
جنوبگان شدهاند.
گستره و شمول اصل میراث مشترک بشریت به موضوعات دیگری همچون محیط
زیست ،ارزشهای فرهنگی ،ژنوم انسانی و آب و هوا  ...توسعه یافته است .با این حال،
اعمال و اجرای برخی از عناصر میراث مشترک بشریت همچون «عدم تخصیص و
تملک ملی»« ،مدیریت بینالمللی» و «تقسیم سود منصفانه» در مورد این میراثها
قابلیت اجرایی ندارد و گرچه جزء مشترکات جهانی هستند ،واجد شرایط شناسایی
بهعنوان میراث مشترک بشریت نیستند؛ زیرا همانطور که مالحظه شد نکتۀ مورد تأکید
در خصوص اینگونه میراثها حفاظت از آنهاست .بهعالوه در خصوص میراثهای
فرهنگی و معنوی ،منافع مادی و اقتصادی مستقیمی آن گونه که در خصوص بستر و
زیر بستر دریاها و اقیانوسها و فضای ماورای جو و جنوبگان محسوس است ،وجود
ندارد.
اگر کاربرد مفهوم میراث مشترک بشریت در مناطق و فضاهای ماورای محدودۀ
صالحیت ملی همچون اعماق دریاها و کره ماه در رویه دولتها پذیرفته شده و تنها در
خصوص نحوۀ اجرای آن اختالفاتی موجود است ،اما در خصوص دیگر موضوعات و
منافع مشترک که تمام یا بخشی از آنها در قلمرو ملی دولتها واقع شده است؛ مانند
محیط زیست ،تغییرات آب و هوا ،تنوع زیستی و ،...مفهوم نگرانی مشترک بشریت به
کار میرود و از این مهم حکایت دارد که اوالً نسل کنونی در قبال حقوق و منافع
نسلهای آینده مسئولیت دارد و ثانیاً حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی و مدیریت
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تغییرات آب و هوا از عهده دولتها بهطور انفرادی خارج بوده و به همبستگی جهانی
 دولتها در این زمینه با توجه به سهم خود در تخریب، در عین حال.نیازمند است
. مسئولیت مشترک اما متفاوتی دارند،محیط زیست
يادداشتها
1. common heritage of mankind
،)principle(  اصل،)concept(مفهوم

الزم به ذکر است که اصطالحاتی همچون

.) در مورد میراث مشترک بشریت به کار برده شده استrule(  قاعده،)norm(هنجار
2. res communis
3. joint property
4. joint management and administration
5. equal distribution of interests
6. Arvid Pardo
7. Sea-bed Committee
8. Deadline Resolution Operations Suspended .UN Doc A/Res/2754, 1969.
9. Declaration of Principles Governing the Seabed and the Ocean Floor, and the
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