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Abstract 
The collapse of the Soviet Union created a legal vacuum regarding fisheries 

management of the Caspian Sea. This vacuum  greatly contributed to the steady 

decline of the Caspian living resources. In particular, the Caspian Sea’s valuable 

stocks of sturgeon were endangered to the point of extinction. The critical situation 

of the sturgeon stocks led to the implementation of the Convention on International 

Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES Convention) with 

respect to these stocks. This convention effectively brought trade in Caspian 

sturgeon under international supervision. Meanwhile, efforts by the Caspian coastal 

states to establish a new fisheries management regime produced the 2014 

Agreement on Conservation and Sustainable Use of the Aquatic Biological 

Resources of the Caspian Sea. Furthermore, the Convention on the Legal Status of 

the Caspian Sea, which was signed in 2018 by the five presidents of the Caspian 

states, adds new elements to the fisheries management regime. The main question of 

the present paper is: what is the legal regime of fisheries management in Caspian 

Sea? The findings of this study suggest that while the necessary legal framework for 

the integrated and institutionalized management of the Caspian Sea’s living 

resources has been established, the efficacy of the new regime depends on the 

adoption and implementation of effective conservation and management measures 

by the Caspian coastal states. 
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 رژیم حقوقی مدیریت شیالت دریای خزر

 پژوهشی( _)نوع مقاله: علمی 

 *ساسان صیرفی

 چکیده
با فروپاشی اتحاد شوروی خألیی حقوقی در خصوص مدیریت شیالت دریای خزر پدید آمد که   

ویژه ذخایر ارزشمند ماهیان خاویاری ساز کاهش روزافزون منابع آبزی دریای خزر شد و ب زمین 
تا آستانۀ انقراض پیش برد. وضعیت بحرانی ذخایر ماهیان خاویاری دریهای خهزر به      این دریا را

ههای اهانوری و   المللهی وونه   المللی کنوانسیون تجارت بیناعمال سازوکارهای کنوانسیون بین
ویاهی وحشی در خطر انقراض )کنوانسیون سایتیس( دربارۀ این ذخایر انجامید ک  عمالً تجارت 

ههای  المللهی قهرار داد. از سهوی دی هرش تهال      دریای خزر را تحت نظارت بهین ماهیان خاویاری 
نامهۀ  کشورهای ساحلی دریای خزر برای رفع خأل رژیم حقوقی مدیریت شیالت با انعقاد موافقت

به  نتیجه  رسهید. ایهن      2014برداری بهینۀ منابع زندۀ آبی دریای خزر در سال حفاظت و بهره
ریهزی کهرده   قوقی ادیدی را برای مدیریت شیالت دریای خهزر پهی  نام  شالودۀ رژیم حموافقت

ب  امضهای سهران    2018بر اینش کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر ک  در سال است. افزون
االارا شدنش با تقسیم دریای خزر ب  مناطق کشورهای ساحلی دریای خزر رسیدهش در صورت الزم

عناصر ادیهدی را به  سهاختمان رژیهم حقهوقی       دریایی کشورهای ساحلی و پهنۀ آبی مشترک
بها  پرسهش اسهت که      نیپاسخ ب  ا ینوشتار در پ نیامدیریت شیالت دریای خزر خواهد افزود. 

رو  پهژوهش   ؟تابع چ  رژیم حقوقی استخزر  یایدر یمنابع آبز تیریمد ادشدهیاسناد  لحاظ
ها نشان ای و اسنادی است. یافت ن ویری از منابع کتابخادر این نوشتار توصیفی ه تحلیلی با بهره

دهد ک  اورچ  چارچوب حقوقی الزم برای مدیریت یکپارچ  و نهادینۀ شیالت دریهای خهزر   می
فراهم آمدهش کارایی رژیم ادیهد منهوب به  اتخهاذ تهدابیر حفهاظتی و مهدیریتی مهویر از سهوی          

 ین پهنۀ آبی است.برداری پایدار از منابع آبزی اکشورهای ساحلی دریای خزر برای بهره

 کلیدواژگان
ذخایر آبزیش دریای خزرش رژیم حقوقی مدیریت شیالتش کنوانسیون وضعیت حقوقی کنوانسیون 

 نامۀ منابع زندۀ آبی.سایتیسش ماهیان خاویاریش موافقت
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 مقدمه

ی است ک  کشهورهای سهاحلی   مسائل اساسمسئلۀ رژیم حقوقی مدیریت شیالت دریای خزر از 
اند. ب  لحاظ غنهای منهابع آبهزی    رو بودهبا آن روب  یاتحاد شورو یاز فروپاش پسدر دوران  خزر

ای در اقتصهاد  ویژه ذخایر ماهیان خاویاریش صید آبزیان همواره اای هاه براسهت   دریای خزرش ب 
؛کهوالیی و وهودرزیش   136-140: 1391اوامع ساحلی این منطقه  داشهت  اسهت )شهاحیدریش     

(. در دوران شهههوروی سهههابقش  109-119: 1396و اعفهههریش ؛ محمهههودزاده 90-88: 1392
 4بنهد   به  داللهت   برداری از منابع آبزی دریای خزر در اختیار ایران و شوروی قرار داشهت. بهره
 کیه  دارایاز دو کشهور   کیه هر شیشورو و رانیا دریانوردیو  یبازروان 1940ۀ عهدنام 12 ۀماد

ه و خهار  از  در امتداد سهاحل خهود بهود    ییایدر لیما 10ب  عرض  یری یماه یانحصار ۀمنطق
بهرداری از منهابع آبهزی دریهای خهزر برخهوردار بودنهد        مناطق ماهی یری از حق برابر برای بهره

(Vinogradov & Wouters, 1996: 89.)1   وهاه رژیهم حقهوقی    با این هم ش ایران و شوروی ههی
د نیاورده بودند. در این شرایطش ای را برای مدیریت منابع آبزی مشترک دریای خزر پدییکپارچ 

رغهم تسهاوی   کهردش زیهرا به    اتحاد شوروی نقش اصلی را در مدیریت شیالت دریای خزر ایفا می
ههای شهمالی و میهانی    برداری از منابع آبهزی بخهش  ش عمالً بهره1940ظاهری ناشی از عهدنامۀ 

وضع مقررات داخلیش بهر   دریای خزر در انحصار ناووان صیادی این کشور بود و دولت شورویش با
 : De Meulenaer & Raymakers, 1996کهرد ) های صیادی در این مناطق نظهارت مهی  فعالیت

های نزدیک سهواحل ایهران در بخهش انهوبی     (. از سوی دی رش فعالیت صیادان ایرانی ب  آب17
نلوش شهد )صهدرخا  انجام می دریای خزر محدود شده و اغلب در منطقۀ انحصاری ماهی یری ایران

(. بها اتمهام    Mirfendereski, 2001:171-172 and 175؛ 127: 1374؛ ممتهازش  16-11: 1350
ههای  ش فعالیهت 2مدت امتیاز شرکت شیالت ایران و شوروی و ملی شدن صهنعت شهیالت ایهران   

                                                           
بین ایران و شوروی ر.ک:  1940مارس  25برای مالحظۀ متن فارسی عهدنامۀ بازروانی و دریانوردی مورخ  .1

قانون تصویب قرارداد بازروانی و بحرپیمایی بین دولت ایران و دولت اتحاد اماهیر شوروی. قانون مذکور در 
  http://qavanin.ir/Law/TreeText/84962قابل دسترسی است:  این تارنما

 17مادۀ  4این عهدنام  نخستین بار در بند  12مادۀ  4شایان ذکر است ک  منطقۀ ماهی یری موضوع بند 
بینی شده بود ک  بعداً در یشپایران و شوروی  1931اکتبر  27عهدنامۀ اقامت و بازروانی و دریانوردی مورخ 

 تکرار شد. 1935اوت  27 عهدنامۀ اقامت و بازروانی و دریانوردی مورخ 15مادۀ  4بند 
ای معاهده 1927دوستی ایران و شورویش در سال  1921عهدنامۀ  14شایان توضیح است ک  در اارای مادۀ  .2

برداری از شیالت سواحل انوبی دریای خزر بین ایران و شوروی منعقد شده بود. نامۀ بهرهعنوان موافقتب 
سال ب   25ماهی در امتداد سواحل ایرانی دریای خزر را ب  مدت  نام  دولت ایران امتیاز صیدطبق این موافقت

اورچ  سهم ( واوذار کرده بود. Iranryba« )ریباایران»شرکت  شرکت مختلط شیالت ایران و شوروی معروف ب 
 قیشرکت و از طر نیبر ا یدر واقع طرف شوروشبود یب  ظاهر مساویادشده شرکت  از سرمایۀ یشورو و رانیا
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صیادان ایرانی نیز تحت نظارت شرکت سهامی شیالت ایران )شرکت شیالت شمال( قرار ورفت 
 1کرد.برای مدیریت ذخایر آبزی واقع در منطقۀ یادشده اعمال می الزم را ک  تدابیر

با فروپاشی اتحاد شوروی و افزایش تعداد کشورهای ساحلی خزر ب  پنج کشهورش نظهم پیشهین    
های ناهمسان پهنج کشهور سهاحلی دربهارۀ رژیهم      در زمینۀ مدیریت شیالت نیز پایان یافت. دیدواه

در این دریا انجامید ک  مدیریت منابع آبهزی آن را نیهز در    نوعی خأل حقوقیحقوقی دریای خزر ب 
سو منابع آبزی دریای خزر از یک  تیریمد یبرامشترک  ی مشخص وحقوق میرژورفت. نبود برمی

و وضع نابسامان سیاسی و اقتصادی چهار کشور ساحلی اانشین شوروی از سوی دی رش سبب شهد  
ای خزر واود نداشت  باشد. این همه  زمینه  را بهرای    های صیادی در درینظارت مویری بر فعالیت

هجوم خیل عظیم مردم فقیر اههت  »رویۀ ذخایر آبزیان دریای خزر فراهم آورد ک  حاصل صید بی
ومان نمود بهارز  (. بی210: 1386بود )ببران و غمخوارش « امرار معا  از منابع طبیعی از امل  دریا

یاری الهوه یافهت که  طهی چنهد سهال پهس از فروپاشهی         رویۀ ماهیان خاواین بحران در صید بی
شورویش ذخایر این ماهیان را تا مرز انقراض پیش برد. شدت بحران ماهیان خاویهاری دریهای خهزر    

صهورت  میالدی چنان بود ک  واکنش اامعۀ اهانی را در پی داشهت. ایهن واکهنش به      90در دهۀ
 2«و ویهاهی وحشهی در خطهر انقهراض     ههای اهانوری  المللی وونه  کنوانسیون تجارت بین»اعمال 

شهود( نسهبت به     پس ب  این عنوان خوانده مهی و زین« کنوانسیون سایتیس )سایتیز(»)معروف ب  
سهان بهود که  تجهارت اههانی ماهیهان       های ماهیان خاویاری دریای خزر تحقق یافت. بهدین وون 

 دام  یافت  است.المللی شد ک  تاکنون نیز اخاویاری دریای خزر تابع نوعی نظارت بین
ایش تال  کشورهای ساحلی خزر برای اعمال مدیریت یکپارچ  بهر شهیالت   در سطح منطق 

 1آغهاز شهد.   1992در سهال   3«کمیسیون منابع زندۀ دریایی دریای خزر»دریای خزر با تشکیل 

                                                                                                                                        
تنها مجاز بودند « صیادان آزاد»عنوان صیادان ایرانی ب خزر تسلط داشت.  یایدر یبخش انوب التیآن بر ش

با اتمام طور محدود ب  صید بپردازند. های امتیازی شرکت شیالت ایران و شوروی ب در مناطق مشخصی از آب
 یخوددار ازیامت نیا دیمداز ت رانیا ش دولت1952در سال  یو شورو رانیا التیش مختلط شرکت ازیمدت امت

 رانیا التیش یشرکت سهام سیاعالم شد. با تأس یمل دریای خزر التیصنعت ش 1331بهمن  12کرد و در 
برای توضیح بیشتر دربارۀ پیشینۀ تاریخی  .ریبا شدایرانشرکت  نی زیشرکت اا نیشمال( ا التی)شرکت ش

برای مالحظۀ متن  ,Mirfendereski  129-125 :2001شیالت ر.ک: 1927نامۀ و چ ون ی اارای موافقت
ۀ یادشده ر.ک:قانون ااازۀ مبادلۀ الیحۀ شیالت منعقده بین ایران و اتحاد اماهیر شوروی نامموافقتفارسی 

 http://qavanin.ir/Law/TreeText/84949سوسیالیستی. قانون مذکور در این تارنما قابل دسترسی است: 

 52-61: 1387یران در خصوص حفاظت و مدیریت منابع آبزی دریای خزر ر.ک: فکورش برای بررسی مقررات داخلی ا .1
2. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) 

ت فارسی کنوانسیون سایتیس )سایتیز( ر.ک: قانون الحاق دولت ایران ب  کنوانسیون تجار برای مالحظۀ متن
تارنما  این ی حیوانات و ویاهان وحشی ک  در معرض نابودی قرار دارند. قانون مذکور درهاوون المللی بین

 http://qavanin.ir/Law/TreeText/84509  قابل دسترسی است:
3. Commission on Aquatic Bioresources of the Caspian Sea 
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 برداری بهینۀ منابع زندۀ آبینامۀ حفاظت و بهرهموافقت»دستاورد حقوقی این کمیسیون تدوین 
شود( بود. بها انعقهاد   خوانده می« نامۀ منابع زندۀ آبیموافقت»اختصار پس ب )زین 2«دریای خزر
ب  امضای باالترین مقامات شیالتی پنج کشور سهاحلی خهزر    2014نام  ک  در سال این موافقت

ریهزی شهد. ایهن رژیهم     ش رژیم حقوقی ادیدی برای مدیریت شیالت دریای خزر شهالوده 3رسید
 تیریمهد  یبهرا  ش زمینه  را 4ای مدیریت شیالتهای منطق ا ال وبرداری از نظام سازمانحقوقی ب

 است. خزر را فراهم آورده یایدر التیش ۀنیو نهاد کپارچ ی
کنوانسهیون وضهعیت   »از سوی دی رش پس از دو دهه  مهذاکرات کشهورهای سهاحلی خهزرش      

شهود( در  خوانده می« حقوقی کنوانسیون وضعیت»اختصار )از این پس ب  5«حقوقی دریای خزر
االاهرا  ب  امضای رؤسای امهور این پنج کشور رسید. چنانچ  این کنوانسهیون الزم  2018سال 
ههای اصهلی کنوانسهیون    از آورده 7ش نظم حقوقی ادیدی در دریای خزر برقرار خواهد شد.6شود

                                                                                                                                        
تشکیل شد ک  در نشست نمایندوان فدراسیون  1992دسامبر  23این کمیسیون طبق پروتکل مورخ  .1

ب  عضویت این  2001روسی ش ترکمنستانش قزاقستان و امهوری آذربایجان ب  امضا رسید. ایران در سال 
 کمیسیون درآمد. 

2. Agreement on Conservation and Sustainable Use of the Aquatic Biological Resources of the Caspian Sea  

از  ن یبه برداریبهرهحفاظت و  نامۀموافقتقانون نامۀ منابع زندۀ آبی ر.ک: ی مالحظۀ متن فارسی موافقتبرا
 . قانون مذکور در این تارنما قابل دسترسی است: خزر یایدر یآب ۀمنابع زند

http://qavanin.ir/Law/TreeText/253737 
 2014سپتامبر  29 خیتار در یساحل یس سران کشورهاااال نیچهارم انیدر پانامۀ منابع زندۀ آبی موافقت. 3

 االارا شده است.الزم 2016م   24امضا شده و پس از تصویب هر پن  کشور ساحلی در تاریخ 
المللی های بین(ش سازمانRegional Fisheries Organizations« )ای مدیریت شیالتهای منطق سازمان» .4

ایر آبزی مناطق مشخصی از دریای آزاد توسط کشورهای ساحلی پیرامون منظور مدیریت ذخاند ک  ب دولتی
ها شوند. این سازمانپردازندش تشکیل میهای آزاد آن منطق  ب  صید میمنطقۀ مربوط  و کشورهایی ک  در آب

 2آزادند. این نظام بر شالودۀ اصول مقرر در بخش  المللی مدیریت منابع آبزی دریایمحور اصلی نظام بین
کنوانسیون حقوق »پس ب  اختصار ملل متحد در خصوص حقوق دریاها )زین 1982قسمت هفتم کنوانسیون 

 اهایحقوق در خصوصملل متحد در  ونیکنوانس یاارا 1995ۀ ناموافقتشود( و مقررات مخوانده می« دریاها
 Fish« )امۀ ذخایر ماهیاننموافقت»ای )معروف ب  دوکاشان مهاار و  انیماه ریذخا تیریرااع ب  حفظ و مد

Stocks Agreementشود( بنا شده است. برای توضیح بیشتر ر.ک: سون و پس ب  این عنوان خوانده می( و زین
 .Tanaka, 2019: 281-321؛ 315-338: 1395همکارانش 

5. Convention on the Legal Status of the Caspian Sea  

 https://www.mfa.gov.ir/files/mfa/caspian/hoghooghi.pdf :یت حقوقی ر.کبرای مالحظۀ متن فارسی کنوانسیون وضع

امضا ب   2018اوت  12 خیتار درخزر  یساحل یااالس سران کشورها نیدر پنجمکنوانسیون وضعیت حقوقی  .6
ر االارا نشده است. درسیده استش اما از آنجا ک  ایران تاکنون از تصویب آن خودداری کردهش هنوز الزم

خصوص پیشینۀ رژیم حقوقی دریای خزر و تاریخچۀ مذاکرات کنوانسیون وضعیت حقوقی ر.ک: دمیرچی لوش 
 .237-274: 1391؛ شاحیدرش 1385

 Karataeva, 2020؛ 278-281: 1399برای توضیح دربارۀ مفاد کنوانسیون وضعیت حقوقی ر.ک: صیرفیش  .7
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است ک  با لحاظ برداری از منابع آبزی دریای خزر وضعیت حقوقیش مقررات آن در خصوص بهره
 نامۀ منابع زندۀ آبی و در راستای تکمیل آن وضع شده است. موافقت

بنابر آنچ  وفت  شهدش مهدیریت شهیالت دریهای خهزر بهر سه  پایهۀ کنوانسهیون سهایتیسش           
االاهرا شهدنش بنها شهده     نامۀ منابع زندۀ آبی و کنوانسیون وضعیت حقوقی در فرض الزمموافقت

سخ ب  این پرسش است ک  اسهناد یادشهده چه  رژیهم حقهوقی را در      است. این نوشتار در پی پا
اند؟ برای پاسخ ب  پرسهش مهذکور در ایهن    خصوص مدیریت منابع آبزی دریای خزر پدید آورده

وفت  خهواهیم پرداخهت. امها    نوشتار با رو  توصیفی ه تحلیلی ب  بررسی مقررات س  سند پیش
 رسد. نظر میدریای خزر ضروری ب در وام نخستش ن اهی اامالی ب  منابع آبزی 

 

 نگاهی اجمالی به منابع آبزی دریای خزر
مانند در این منطق  پدیهد آورده اسهت که  انهواع     بومی کمتنوع زیستی حوزۀ دریای خزر زیست

وون  و زیروونهۀ مهاهی در    160ویرد. بیش از های اانوری و ویاهی را در برمیمتعددی از وون 
ماهیهانش  ههای شهک  ههای یادشهده اغلهب از خهانواده    وون  1ت  شده است.حوزۀ دریای خزر شناخ

ماهیهان و . . . هسهتند. از   ماهیانش آزادماهیهانش تهاس  ماهیانش کفالکپورماهیانش واوماهیانش سوف
 ,.Khodorevskaya et alشوند )وون  ب  لحاظ ارز  تجاری صید می 25های مذکور میان وون 

ماهیهان  »و  2«ماهیهان خاویهاری  »اری دریهای خهزر را به  دو وهروه     (. غالباً ماهیان تجه 2014:3
 کنند.تقسیم می 3«استخوانی

ویژه خاویهار  هستند ک  ب  لحاظ ووشت و ب  4«ماهیانتاس»های خانوادۀ ماهیان خاویاری وون 
ماهیان شش وونۀ آنها در حوزۀ وون  تاس 25استحصالی ارز  تجاری بسیار زیادی دارند. از میان 

مهاهی ایرانهی   تهاس »ش «مهاهی روسهی)چالبا (  تهاس »اند از: کنند ک  عبارتیای خزر زیست میدر
و « بهرون )سوهورووا(  اوزون»ش «ماهی)بلووها( فیهل « »برهنه  )شهی (  ماهی شهکم تاس»ش «برون()قره
ماهیهان دریهای خهزر    درصد خاویار مصرفی اهان از صید تهاس  90در وذشت  بیش از «. استریاد»

 70اورچ  میزان صید ماهیان خاویاری دریهای خهزر همهواره نوسهان داردش از دههۀ       شد.حاصل می
 & Rubanهزار تن رسید ) 8/28ب  بیش از  1977ک  در سال طوریمیالدی رو ب  افزایش نهادش ب 

Khodorevskaya, 2011: 199 مهیالدی میهزان ذخهایر و صهید ماهیهان       80(. با این وصفش از دهۀ
روند نزولی پیدا کرد. این روند نزولی با فروپاشی اتحاد شهوروی شهدت یافهت؛    خاویاری دریای خزر 

                                                           
های ماهیان در دریای خزر ذکر شده است. برای ها و زیروون ون در منابع مختلف ارقام مختلفی دربارۀ تعداد و .1

 .2-3: 1386نمون  ر.ک: پورکاظمیش 

2. Sturgeon 
3. Bony fish 
4. Acipenseridae  
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ههزار   6/1ب   1990هزار تن در سال  3/16شدۀ ماهیان خاویاری از ک  میزان کل صید یبتچندان
رسید. این روند کاهشی به  اهایی رسهید که       2010تن در سال  200و تقریباً  2000تن در سال 
 ,.Khodorevskaya et alخطر انقراض قرار ورفتند ) اویاری دریای خزر درهای ماهیان خهمۀ وون 

2014:3; Pourkazemi, 2009: 4-6; Ruban & Khodorevskaya, 2011: 199-200 .) 
ههای  وضعیت بحرانی ماهیان خاویاری دریای خزر ب  علهل وونهاوون از امله  تخریهب زیسهت اه     

ویژه رود ول اش ک  محهل  های منتهی ب  دریای خزرش ب  طبیعی ماهیان خاویاریش احداث سد بر رودخان
ریزی طبیعی ماهیان خاویاری هستندش آلودوی آب دریای خزر و . . . نسبت داده شهده اسهت. بها    تخم

صورت غیرمجهاز  روی  است ک  اغلب ب این هم ش ااماع بر این است ک  علت اصلی این بحران صید بی
شهت  یان خاویاری و قاچهاق خاویهار پهس از فروپاشهی شهوروی به       صید غیرمجاز ماه ویرد.انجام می

ک  صید تجاری ماهیان خاویهاری ممنهوع   ک  در زمانیطوریوستر  یافت و تاکنون نیز ادام  داردش ب 
 ,Aladin and othersشهد )  برابر صید مجاز تخمین زده مهی  10تا  6نشده بودش میزان صید غیرمجاز 

2018: 2080-1; Graham & Murphy, 2007: 69-70; Khodorevskaya, 1997: 214-7;) 

ای در اقتصاد شهیالتی دریهای خهزر    اای اه ویژه 1«کیلکاماهیان»در میان ماهیان استخوانی 
کیلکهای  »ههای  تعلق دارند و س  وونۀ آنها ب  نام 2«ماهیانشک»دارند. ماهیان کیلکا ب  خانوادۀ 

کننهد.  در دریهای خهزر زیسهت مهی    « درشهت کیلکهای چشهم  »و « کیلکای آنچهوی »ش «معمولی
 .ندبرخوردار ییباال یاز ارز  تجار یماه پودر دیخزر ب  لحاظ ووشت و تول یایدر انیلکاماهیک

ترین ذخایر ماهی در دریای خزر کیلکاماهیهان هسهتند. میهزان صهید ایهن      از سوی دی رش فراوان
د کهل صهید دریهای خهزر را     درص 70هزار تن رسید ک   400ب  بیش از  1970ماهیان در سال 

(. با این وصفش ذخایر کیلکاماهیان دریهای  Khodorevskaya et al., 2014: 36شد )محسوب می
مهیالدی رونهد کاهشهی پیهدا کهرده اسهت. وذشهت  از صهید          80خزر و میزان صید آنها از دهۀ 

به    دار معهروف روی ش علت اصلی کاهش ذخهایر کیلکاماهیهان دریهای خهزر ورود وونهۀ شهان       بی
ب  دریای خهزر اسهت که  سهبب کهاهش شهدید ذخهایر کیلکهای آنچهوی و           3«وردوی دریایی»

 (.  Khodorevskaya et al., 2014: 41-4؛6: 1386درشت شده است )پورکاظمیش چشم
انهد.  های دی ری از ماهیان استخوانی دریای خزر نیز همواره مورد برداشت تجاری بودهوون 

کپهورش   یآزادش مهاه  یکلمه ش مهاه   یماه مشیس یماه دشیسف یماهان ب  توها میاز املۀ این وون 
ماهی کفال طالیی و . . . اشاره کرد. بیشینۀ ذخایر ماهیان استخوانی دریای خهزر نیهز یها رو به      

های طبیعی اند. این وضع ناشی از عللی چند از امل  تخریب زیست اهکاهش داشت  یا تهی شده
نوسانات سطح آب دریای خزرش عدم بازسازی کافی ذخهایر و البته     ماهیانش آلودوی دریای خزرش

                                                           
1. Kilka 

2. Clupeidae 
3. Mnemiopsis Leidyi 
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 ;Aladin et al., 2018: 2080-2ویهژه صهید غیرمجهاز دانسهت  شهده اسهت )      رویه  به   صید بهی 

Khodorevskaya et al., 2014:3-5  .) 
نیز اشاره کرد که  از ارز    1«فک دریای خزر»وذشت  از ذخایر ماهیان دریای خزرش باید ب  

شناختی فراوانی برخوردار است. فک خهزر تنهها پسهتاندار دریهای خهزر محسهوب       تی و بومشیال
بوم این دریا قرار دارد. از آنجا ک  پوستش ووشت و روغهن  شود و در رأس هرم زیستیِ زیستمی

شهود که  در پایهان    شده است. وفت  میفوک دریای خزر ارز  تجاری داردش از وذشت  صید می
رویه   ی امعیت فوک دریای خزر بیش از یک میلیون بوده است. اما صید بیسدۀ نوزدهم میالد

ومیر ناشی از انتشهار نهوعی   ویژه با سم ددت و مرگدر طول سدۀ بیستمش آلودوی دریای خزر ب 
ش هم  سبب شدند ک  امعیت فهک دریهای خهزر    2001تا  1997های بیماری ویروسی در سال

: 1386فرد در خطر انقهراض قهرار ویهرد )پورکهاظمیش     ب شدت کاهش یابد و این وونۀ منحصرب 
6Aladin et al., 2018: 2078; .) 
 

 کنوانسیون سایتیس
مهیالدی   90دهۀ ویری بحران ماهیان خاویاری دریای خزر در اشاره شدش او  در مقدم  چنانک 

مهال  ب  واکنش اامعۀ اهانی انجامید. راهکار حقوقی ک  برای حهل ایهن بحهران اتخهاذ شهدش اع     
 از ورود ب  اصل بحثش ن هاهی کنوانسیون سایتیس دربارۀ ماهیان خاویاری دریای خزر بود. پیش 

 2خواهیم داشت. سیتیسا ونیکنوانس یساختارش سازوکارها و نهادهاب  
 

 . ساختار، سازوکارها و نهادهای کنوانسیون سایتیس1

ط زیسهت در زمینهۀ حفاظهت از    الملل محیکنوانسیون سایتیس در زمرۀ اسناد بنیادین حقوق بین
ههای  المللی وون موضوع این کنوانسیون اعمال نظارت بر تجارت بین 3های حیات وحش است.وون 

خطر انقراض قرار دارند. هدف کنوانسیون سایتیس این است  اانوری و ویاهی وحشی است ک  در
بهرداری  ها در برابهر بههره  ون خطر انقراضش از این و های درالمللی وون ک  با ساماندهی تجارت بین

های بندی وون روی  حفاظت شود. رهیافت کنوانسیون سایتیس برای تحقق هدف فوقش بر طبق بی

                                                           
1. Caspian seal (Phoca caspica) 

 .  Reeve, 2002؛1389: دبیری و آزادبختش برای توضیح بیشتر دربارۀ کنوانسیون سایتیس ر.ک .2
االارا شده است. در حال الزم 1975در واشن تن امضا و در اول ژوئیۀ  1973مارس  3کنوانسیون سایتیس در  .3

کشور و اتحادیۀ اروپایی( دارد. همۀ کشورهای ساحلی دریای  182طرف متعاهد )  183حاضر این کنوانسیون 
اند کنوانسیونش کشورهای عضو مکلف 10انسیون سایتیس هستند. بنابر مادۀ خزر از ترکمنستان عضو کنو

مقررات آن را دربارۀ واردات از کشورهای غیرعضو رعایت کنند و این کشورهای غیرعضو را هم وادار ب  اارای 
 کند.مقررات کنوانسیون سایتیس می
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این کنوانسیون استوار شهده اسهت. صهادرات و واردات     3تا  1اانوری در ضمایم  مختلف ویاهی و
کنوانسیون  5تا  3ر مواد شده در این س  ضمیم  تابع نظام مجوزدهی است ک  دهای فهرستوون 

مقهام  »اند. هریک از کشورهای عضو کنوانسیون سایتیس مکلف ب  تعیین یهک یها چنهد    مقرر شده
های مشمول ضهمایم  برای اعطای پروانۀ صدورش پروانۀ ورود و وواهینامۀ صدور مجدد وون  1«اداری
اسهت که     3«لمهی مقهام ع »همچنین هر کشور عضو مکلف ب  تعیین یک یها چنهد    2وان  است.س 

 دهد.  ها ب  مقام اداری مربوب مشورت میها و وواهینام حسب مورد در خصوص صدور پروان 

در کنوانسیون سایتیس دراۀ حفاظت از هر وون  بست ی ب  این دارد که  نهام آن در کهدام    
در معهرض  »هایی هستند ک  ش وون 1شده در ضمیمۀ های فهرستضمیم  در  شده است. وون 

« ض نسل قرار دارند و ادامۀ تجارت آنها در حال یا آینده بر بقهای وونه  مهویر خواههد بهود.     انقرا
(CITES, 1973: Art. II.1 تجارت وون ) ممنوع بهوده و صهرفاً در مهوارد     1های مشمول ضمیمۀ

 (.CITES, 1973: Art. IIIکنوانسیون مجاز است ) 3شرایط مادۀ  استثنایی و با رعایت
فعهالً در معهرض خطهر انقهراض نسهل      »هایی هستند ک  ش وون 2ضمیمۀ های مشمول وون 
 ها تهابع وون م ر آنک  تجارت این  قرار ویرندشاین خطر  ]در آینده[ درولی ممکن است نیستندش 
« الهوویری شهود   انهدازدش مهی    خطهر را به  ک  بقای آنان برداریبهرهشود تا از شدیدی  مقررات

(CITES, 1973: Art. II.2 بنها .)  ههای مشهمول   کنوانسهیون سهایتیسش تجهارت وونه      4بر مهادۀ
صهدور   ۀنامه یوواه وکشور صادرکننده  یصدور از مقام ادار ۀپروان اعطا و ارائۀ ازمندین 2ضمیمۀ 
بنهد  « الف»است. بنابر ازء  در فرض صدور مجدد مجدد ۀکشور صادرکنند یمقام اداراز مجدد 

شهود که  مقهام علمهی کشهور      ر صورتی اعطها مهی  د 2های ضمیمۀ پروانۀ صدور وون  4مادۀ  2
 ,CITES« )ها برای بقای آنها خطری نخواهد داشهت صدور این وون »صادرکننده تأیید کند ک  

1973: Art. IV.2.a هر زمان مقام علمی تشخیص دهد ک  صدور  4مادۀ  3(. همچنین طبق بند
و باالتر از سهطحی  خویش  هایومبزیست ها درباید محدود شود تا این وون  2ی ضمیمۀ هاوون 

خواههد داد که     اطهالع  مقهام اداری مربوطه     بانتقال دهد حفظ شوندش  1ک  آنها را ب  ضمیمۀ 
عمهل   هها را به  انهواع آن وونه   صدور های پروان  ن صدورساختمحدود  منظورب اقدامات مقتضی 

در سهطح   2ای ضهمیمۀ  هه المللهی وونه   د. هدف از سازوکار مذکور این است ک  تجارت بینآور
 4(.CITES, 1973: Art. IV.3پایدار ساماندهی شود )

                                                           
1. Management Authority 

این کنوانسیون و همچنین  6نظام مجوزدهی کنوانسیون سایتیس طبق مادۀ های موضوع ها و وواهینام پروان  .2
های متعاهد )با اصالحات بعدی( مصوب دوازدهمین ااالس کنفرانس طرف 12.3مقررات قطعنامۀ شمارۀ 

 شوند. صادر می
3. Scientific Authority 

نسل نیستندش اما در قلمرو یک کشور هایی هستند ک  در معرض خطر انقراض وون  3های مشمول ضمیمۀ وون  .4

اند تا با در  شده 3رو ب  درخواست آن کشور عضو در فهرست ضمیمۀ عضو کنوانسیون نیاز ب  حفاظت دارند و ازاین
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سهاز در خصهوص ایهن کنوانسهیون     کنوانسیون سایتیس نههاد اصهلی تصهمیم    11بنابر مادۀ 
بهار تشهکیل   سهال یهک   های متعاهد هر دواست. کنفرانس طرف 1«های متعاهدکنفرانس طرف»

از  2اسهت. « کمیتۀ ویاهی»ش «کمیتۀ اانوری»و همچنین « کمیتۀ دائمی»شود و دارای یک می
ش تغییهر و اصهالا اسهامی انهواع     11مهادۀ   3بنهد  « ب»های کنفرانس بنابر اهزء  امل  صالحیت

ویهرد. امهور   کنوانسیون انجهام مهی   15است ک  طبق آیین مقرر در مادۀ  2و 1های ضمایم وون 
و نیهز ااهرای    آن ههای ته  وکمی السات کنفرانس لیتشکاارایی کنوانسیون سایتیس از امل  

کنوانسهیون تأسهیس    12ب  عهدۀ دبیرخانۀ این کنوانسیون است ک  طبق مهادۀ   تصمیمات آنهاش
  4معروف است. 3«دبیرخانۀ سایتیس»شده و ب  

هههای بعههد از اارایههی شههدن کنوانسههیون سههایتیسش نهادهههای ایههن کنوانسههیون  طههی دههه 
انهد  کار ورفت ب  2و  1های مشمول ضمایم  سازوکارهای ادیدی را برای حفاظت مویرتر از وون

بنهدی  نظهام سههمی   »تهوان به  اعمهال    اند. از امل  مهی بینی نشدهک  در خود کنوانسیون پیش
اشاره کهرد. در ایهن شهیوه بها تصهویب کنفهرانس        2و  1های مشمول ضمایم بر وون  5«صادرات
ای یا اازای آن سهمیۀ سهاالن  های متعاهدش برای کشور یا کشورهای صادرکنندۀ یک وون  طرف

شود ک  باید تعداد یا مقدار صادرات خود از وون  یا اازای توسط دبیرخانۀ سایتیس مشخص می
های متعاهد نیز از واردات وونۀ موردنظر خار  از آن را ب  این سهمی  محدود کنند و دی ر طرف

 کنند.  بندی ساالن  خودداری میسهمی 
اشاره کرد ک  برای حفاظت بهتهر   6«فرایند بازبینی تجارت عمده»ر همچنین باید ب  سازوکا

شهود که  یهک    این سازوکار در مواردی اعمال می 7رود.کار میب  2های مشمول ضمیمۀ از وون 

                                                                                                                                        
های همکاری دی ر اعضای کنوانسیون تجارت وونۀ موردنظر از قلمرو آن کشور محدود یا متوقف شود. صدور وون 

صدور پروانۀ صدور از سوی مقام اداری کشور صادرکننده ه ک  آن وون  را با رعایت آیین نیازمند  3مشمول ضمیمۀ 

کنوانسیون  5باشد ک  با رعایت شرایط مادۀ در  کرده است ه می 3کنوانسیون در فهرست ضمیمۀ  16مقرر در مادۀ 

 (.CITES, 1973: Art. Vشود )اعطاء می
1. Conference of the Parties (CoP) 

های کنوانسیون است و در فاصلۀ ( مرکب از نمایندوان منتخب طرفStanding Committee« )کمیتۀ دائمی» .2
کمیتۀ »( و Animals Committee« )کمیتۀ اانوری» دهد.های کنفرانس وظایف آن را انجام مینشست
و ب  کنفرانس های کنوانسیون هستند ( نیز مرکب از نمایندوان منتخب طرفPlants Committee« )ویاهی
 دهند.های متعاهد و کمیتۀ دائمی آن مشورت علمی میطرف

3. CITES Secretariat 
ارچوب برنامۀ محیط زیست ملل متحد تشکیل شده و در ژنو مستقر است. باالترین مقام چدبیرخانۀ سایتیس در . 4

 ( معروف است.CITES Secretary General« )دبیرکل سایتیس»اارایی دبیرخان ش دبیرکل آن است ک  ب  
5. Export Quota System 
6. Review of Significant Trade Process  

کنوانسیون سایتیس برای حفاظت  4سازوکار بازبینی تجارت عمده از این رو ابداع شد ک  سازوکار مجوزدهی مادۀ  .7
را ب  کشورهای  2های ضمیمۀ ون ناکارامد بودش زیرا مادۀ یادشده تشخیص میزان صادرات و 2های ضمیمۀ از وون 
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که  بقهای آن وونه     طهوری طور عمده و در حجم زیاد تجارت شودش ب ب  2وونۀ مشمول ضمیمۀ 
به    4وری یا ویاهی تمهیداتی را برای اارای مهویر مهادۀ   تهدید شود. در این صورتش کمیتۀ اان

کشور یا کشورهای صادرکننده توصی  کهرده و مهلتهی بهرای ااهرای تمهیهدات مهذکور تعیهین        
ش بها  نشهوند  ییدر مهلت مقرر اارا داتیتمه نیا ۀ سایتیسرخانیدب صیچنانچ  ب  تشخکند. می

   1شود.ا کشورهای متخلف معلق میتصویب کمیتۀ دائمیش تجارت وونۀ موردنظر از کشور ی
 

 . اعمال کنوانسیون سایتیس در مورد ماهیان خاویاری دریای خزر2
حهال  میالدی و در عین  90در پی تشدید وضعیت بحرانی ماهیان خاویاری دریای خزر در دهۀ 

کاهش ذخایر تاسماهیان در دو حوزۀ دریای سیاه و دریای آزوفش بناب  تصمیم دهمهین ااهالس   
وونهۀ تاسهماهیان از امله      23(ش اسامی 1997های متعاهد )هراره ]زیمبابوه[ ه  رانس طرفکنف
 2کنوانسهیون سهایتیس اضهاف  شهدند.     2های ماهیان خاویهاری دریهای خهزر به  ضهمیمۀ      وون 
المللی ماهیان خاویاری دریهای خهزر تهابع مقهررات کنوانسهیون      ترتیب بود ک  تجارت بینبدین

این کنوانسیون شد. همچنین ب  مواهب قطعنامهۀ    4ار مجوزدهی مادۀ سایتیس از امل  سازوک
ای تمهیدات بهرای مهدیریت   مصوب ااالس یادشدهش کنفرانسش ضمن توصیۀ پاره 10.12شمارۀ 

ذخایر ماهیان خاویاریش از کمیتۀ اانوری خواست فرایند بازبینی تجارت عمده را در مورد انهواع  
 های تاسماهیان اعمال کند.  وون 

های کمیتۀ اانوری در اارای فرایند بازبینی تجارت عمهده نشهان داد که  در میهان     بررسی
کشورهای ساحلی دریای خزر تنها ایران مدیریت مویری بر ذخایر ماهیان خاویاری دریای خهزر  

دهد. بر این اساسش کمیتۀ اانوری اتخاذ تمهیداتی را برای ارزیابی ذخهایر تاسهماهیان   انجام می
و مدیریت یکپارچۀ آنها توسط چهار کشور اانشین شوروی توصی  کرد ک  در فوریۀ  دریای خزر

وپنجمین السۀ کمیتۀ توسط دبیرخانۀ سایتیس ب  آنها ابالغ شد. سپس در اریان چهل 2001
در پاریس تشکیل شدش چهار کشور مذکور پس از مذاکره بها   2001دائمی کنفرانس ک  در ژوئن 

ایران نیهز   شده را اارا کنند.شدند با همکاری یکدی ر تمهیدات توصی دبیرخانۀ سایتیس متعهد 
اعالم کرد ک  در این خصوص با دی ر کشورهای ساحلی خزر همکاری خواههد کهرد. تمهیهدات    

                                                                                                                                        
 و 2بند « الف»ازء مقرر در  فیصادرکننده ب  تکال یکشورها یو علم یمقامات ادارصادرکننده واوذار کرده و 

طور عمده و در ب  2 ۀمیضم هایوون سبب شده بود ک  تجارت مسئل   نیو ا کردندنمیعمل  ادشدهی ۀماد 3 بند
 ب  خطر افتاده بود.  2های ضمیمۀ انک  بقای بسیاری از وون فراوان ادام  پیدا کندش چنحجم 

 های متعاهدطرفااالس کنفرانس  نیمصوب هشتم 8. 9 ۀقطعنامبنابر نخست فرایند بازبینی تجارت عمده  .1
ااالس کنفرانس  نیمصوب دوازدهم 12.8ۀ شمار ۀطبق قطعنام اینکو شد انجام می( 1992ه]ژاپن[ وتوی)ک

 Reeve, 2002:159-87ویرد. برای توضیح بیشتر در خصوص این فرایند ر.ک: انجام می( 2002هی[ ]شیلاووی)سانت

 کنوانسیون سایتیس قرار داشتند. 1دو وون  از تاسماهیان از ابتدا در فهرست ضمیمۀ  .2
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مشهورندش ب  تصهویب کمیتهۀ دائمهی رسهیدند. کمیتهۀ دائمهی        1«توافق پاریس»یادشدهش ک  ب  
در مواعهد   آنهها  یچنانچه  ااهرا   تعیهین و مقهرر کهرد    مواعدی را نیز برای اارای این تمهیدات

 یاریخاو انیماه هایوون انواع  ووشت و خاویار وارداتباشدش  دهینرس  رخانیدب دییب  تأ یادشده
(. CITES SC, 2001) معلهق شهود  آذربایجانش ترکمنسهتانش قزاقسهتان و فدراسهیون روسهی      از 

دبیرخان  تجهارت ماهیهان خاویهاری دریهای     شده توسط هرچند با تأیید اارای تمهیدات توصی 
 (. CITES SC, 2002واه تعلیق نشد )خزر هی 

در دوازدهمین ااهالس   12. 7ساز تصویب قطعنامۀ شمارۀ ش زمین 2001توافق پاریس در سال 
( شد. در این قطعنام  بها اصهالحات بعهدیش    2002های متعاهد )سانتیاوو]شیلی[ ه  کنفرانس طرف

یدات متعدد برای حفاظت از ذخایر تاسماهیان س  حهوزۀ دریهای خهزرش دریهای     ای از تمهمجموع 
 :CITES CoP, 2002المللی آنها مقهرر شهده اسهت )   سیاه و دریای آزوف و ساماندهی تجارت بین

Resolution 12.7 بنهدی صهید و صهادرات    نظام سهمی  12. 7 ۀشمار ۀقطعنام(. اما دو عنصر اصلی
 بندی خاویار است.وذاری ظروف بست رچسبتاسماهیان و نظام اهانی ب

 

 بندی صید و صادرات ماهیان خاویاری دریای خزر. نظام سهمیه3
مصهوب   11.58بندی صید و صادرات ماهیان خاویاری نخست بنابر تصمیم شهمارۀ  نظام سهمی 

ریهزی و از اول  ( پهی 2000های متعاهد )وی یهری ]کنیها[ ه     یازدهمین ااالس کنفرانس طرف
مجهدداً   12.7بنهدی در قطعنامهۀ شهمارۀ    اارایی شد. سپس مقررات نظام سهمی  2001ویۀ ژان

 تدوین و تکمیل شدند.

ب  کشورهای عضو کنوانسیون سایتیس توصی  شده اسهت   12.7قطعنامۀ شمارۀ  3بنابر بند 
ک  از واردات ووشت و خاویار تاسماهیان از کشورهای ساحلی سه  حهوزۀ دریهای خهزرش دریهای      

اه و دریای آزوف خودداری کنندش م ر اینک  سهمیۀ صید و صادرات آنها طبهق مقهررات ایهن    سی
انهد سههمیۀ صهید و صهادرات خهود را به        قطعنام  مشخص شده باشد. کشورهای مذکور مکلف

دبیرخانۀ سایتیس اعالم کنند و این دبیرخان  در صورت تأییدش سهمیۀ صادراتی هر کشور را به   
دسامبر سال  31سهمیۀ ساالنۀ پیشنهادی هر کشور باید تا  2کند.ابالغ می های کنوانسیونطرف

سههمیۀ   3قبل ب  دبیرخان  اعالم شودش در غیر این صورتش سهمیۀ آن کشور صهفر خواههد بهود.   

                                                           
1. Paris Agreement 

 6شهق  شد اما بعداً در ااهرای  یهای صادراتی نخست با صدور اطالعی  از سوی دبیرخانۀ سایتیس اعالم مسهمی  .2
 شد.ها از طریق تارنمای دبیرخانۀ سایتیس انجام میاعالم سهمی  12.7قطعنامۀ  3بند « الف»ذیل ازء 

 2بند  «و»ازء  کند. طبقشود و تا آخر فوریۀ سال بعد ادام  پیدا میمارس هر سال آغاز می 31سال سهمی  از  .3
ای برداشت و فراوری شدهش باید در همان سال صادر در هر سال سهمی  خاویاری ک  12.7قطعنامۀ شمارۀ 

اند از واردات مکلف متعاهدای معتبر باشد و کشورهای . پروانۀ صدور خاویار باید تا روز آخر سال سهمی شود



 1401بهار ، 1، شمارۀ 52فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    334

 

ای برای حفظ تاسماهیان تعیین شود و نباید به  مقهداری   ساالن  باید بر مبنای راهبردی منطق 
 (.CITES CoP, 2002: Resolution 12.7, Para.3. aزیانبار باشد )باشد ک  برای بقای آنها 

نکتۀ اساسی اینک  در مورد ذخایر مشترک بین چند کشورش میزان سهمیۀ صهید و صهادرات   
باید با توافق همۀ آن کشورها تعیین شود. چنانچه  یهک کشهور سههیم در ذخیهرۀ مشهترک در       

کل صید مجاز و سهمیۀ صهید و صهادرات آن   فرایند تعیین سهمی  شرکت نکندش دی ران میزان 
در ایهن صهورت کشهوری که  از شهرکت در فراینهد تعیهین سههمی           کننهد. کشور را تعیین می

شهده به  دبیرخانهۀ سهایتیسش به  میهزان       خودداری کردهش می تواند با اعالم قبول سهمیۀ تعیین
اور بهیش از دو کشهور در   اما  اندش ووشت و خاویار صادر کند. ای ک  دی ران تعیین کردهسهمی 

بندی انجام نخواهد شد و همۀ کشورها سهمیۀ صفر فرایند تعیین سهمی  شرکت نکنندش سهمی 
ای مشترک بین دو کشور باشدش سهمیۀ صید و صهادرات بایهد بها    . چنانچ  ذخیرهخواهند داشت

شهیوۀ  تواننهد از  توافق آن دو کشور تعیین شود و چنانچ  توافهق حاصهل نشهودش دو طهرف مهی     
میانجی ری از امل  توسط دبیرخانۀ سایتیس برای حصول توافق بهره ب یرند اما تها زمهانی که     

 CITES CoP, 2002: Resolution) توافق حاصل نشودش سهمیۀ هر دو کشور صفر خواههد بهود  

12.7, Para.3. a. iii.) 
دریای خزر از آنجا ک  بیشینۀ صادرات ووشت و خاویار تاسماهیان توسط کشورهای ساحلی 

بندی کنوانسیون سایتیس نیز این کشورها هستند. از ویردش موضوع اصلی نظام سهمی انجام می
بندی از طریهق  و با عضویت ایران در کمیسیون منابع زندۀ دریای خزرش نظام سهمی  2001سال 

ید این کمیسیون اعمال شد. کمیسیون هر سال با انعقاد پروتکل در ااالس ساالنۀ خودش کل صه 
مجاز و سهمیۀ صید و صادرات کشورهای سهاحلی خهزر را تعیهین و بهرای دبیرخانهۀ سهایتیس       

ههای پیشهنهادی کمیسهیونش    کرد. دبیرخانۀ سایتیس نیز در صورت موافقت با سهمی ارسال می
ههای کنوانسهیون   سهمیۀ صادرات ووشت و خاویار هریک از کشورهای ساحلی خزر را ب  طهرف 

   کرد.سایتیس اعالم می
ههای پهس از اعمهال نظهام     با تمام این اوصافش روند کاهش ذخایر ماهیان خاویاری در سهال 

کهرد و  بندی نیز ادام  یافتش چ  این نظام تنها صید مجاز ماهیان خاویاری را تنظیم مهی سهمی 
رو بهود که    ایری بر صید غیرمجاز این ماهیان یا دی ر عوامل کاهش ذخایر آنهها نداشهت. ازایهن   

ودومین ااالس کمیسیون منابع زندۀ دریهای خهزر ه که  در      ذکر شدش بنابر تصمیم سی چنانک 
 5ب  مدت  2012باکو تشکیل شد ه صید تجاری ماهیان خاویاری از ابتدای سال   2011دسامبر 

                                                                                                                                        
بند یادشده « ز»همچنین طبق ازء  ای قبل خودداری کنند.شده در سال سهمی خاویار برداشت یا فرآوری

انجام شود و وواهی صدور مجدد نیز  شصدور اولیۀ ماه از تاریخ  پروانۀ 18دور مجدد خاویار نیز نباید بیش از ص

 (.CITES CoP, 2002: Resolution 12.7, Para.2. f and g) ماه اعتبار داشت  باشد 18نباید بیش از 
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ترتیهبش از  بهدین  2این ممنوعیت تا زمان ن ار  این نوشتار تمدید شده است. 1سال ممنوع شد.
تاکنون سهمیۀ صادرات کشورهای ساحلی خهزر به  دبیرخانهۀ سهایتیس      2011آنجا ک  از سال 

های کنوانسیون سایتیس سهمیۀ صادرات آنان صهفر محسهوب شهده و    اعالم نشدهش از نظر طرف
عمالً صادرات قانونی ووشت و خاویار حاصل از ذخایر وحشی تاسهماهیان دریهای خهزر متوقهف     

همچنهان به  اعتبهار خهود      12.7قطعنامۀ شمارۀ بندی حالش مقررات سهمی  شده است. در عین
باقی است و چنانچ  در آیندۀ کشورهای ساحلی خزر صید تجهاری ماهیهان خاویهاری را دوبهاره     

 ویرد. بندی سایتیس انجامآغاز کنندش صادرات ووشت و خاویار آنها باید در قالب سهمی 
 

 بندی خاویارگذاری ظروف بستهنظام برچسب .4

تمهیدات اتخاذشهده   ناکاراییشدش علت اصلی کاهش ذخایر تاسماهیان دریای خزر و  چنانک  اشاره
برای حفظ و احیای این ذخایرش صید غیرمجاز ماهیان خاویهاری و تجهارت غیرقهانونی خاویهار آنهها      

بهرای   3«وهذاری اههانی  نظهام برچسهب  »بوده است. برای مقابل  با تجارت غیرقانونی خاویهار یهک   
بینی شده است. این نظام نخست در ر در چارچوب کنوانسیون سایتیس پیشتشخیص منشأ خاویا

های متعاهد )وی یری ]کنیها[ ه    مصوب یازدهمین ااالس کنفرانس طرف 11.13قطعنامۀ شمارۀ 
 تکرار و تکمیل شد. 12. 7 ۀشمار ۀقطعنام 1( تصویب شد و بعداً در ضمیمۀ 2000

شهودش خهواه طبیعهی باشهدش     ر نوع خاویار میبندی هوذاری شامل بست نظام اهانی برچسب
خواه پرورشی و خواه برای مصرف داخلی تولید شده باشدش خواه بهرای صهادرات. بنهابر مقهررات     

شهودش بایهد دارای   بندی مجدد میبندی یا بست ضمیمۀ یادشده هر ظرفی ک  خاویار در آن بست 
خصوصی باشد که  کشهور مبهدأش    برچسب یک بار مصرف باشد. این برچسب باید دارای شناسۀ م

سهازد. ایهن شناسه  بایهد در     سال صید ماهی و شمارۀ یبت واحد فراوری خاویار را مشخص مهی 
 :CITES CoP, 2002پروانهۀ صهدور یها وواهینامهۀ صهدور مجهدد سهایتیس نیهز ذکهر شهود )          

Resolution12.7, Annex 1    ههای کنوانسهیون   از طهرف  12.7قطعنامهۀ شهمارۀ    2(. طبهق بنهد
را رعایهت   1وذاری ضهمیمۀ  است  شده است از واردات محموالت خاویار ک  مقررات برچسبخو

 (.CITES CoP, 2002: Resolution 12.7, Para.2. a. iاندش خودداری کنند )نکرده

                                                           
رهای ساحلی دریای خزر ک  در پیشنهاد توقف صید تجاری ماهیان خاویاری در سومین ااالس سران کشو. 1

در باکو تشکیل شدش مطرا شد و مورد موافقت رؤسای امهور پنج کشور قرار ورفت. شایان ذکر  2010نوامبر 
  است. مجاز شریذخا یبازساز منظورب  ای یعلم اتقیتحق برای یاریخاو انیماه دیصاست ک  

بروزار  2020ی دریای خزر ک  در دسامبر آب ۀابع زنداز من یبردارحفاظت و بهره ونیسیااالس کم نیدر چهارم .2
چنانک  خواهیم  شده است. دیتمد 2021سال  انیخزر تا پا یایدر یاریخاو انیماه یتجار دیص تیممنوعشدش 

 شده است.خزر  یایدر ۀمنابع زند ونیسیکمنامۀ منابع زندۀ آبی اای زین دید کمیسیون یادشده بنابر موافقت
3. Universal labelling system 
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 نامۀ منابع زندۀ آبیموافقت
میهان   المللهی ی دریای خزر نخسهتین معاههدۀ بهین   آب ۀمنابع زند نامۀچنانک  اشاره شدش موافقت

ای رژیهم حقهوقی مشهترکی را بهرای     کشورهای ساحلی دریای خزر است که  در سهطح منطقه    
ایهن بخهش ایهن     کنهد. در ریهزی مهی  مدیریت یکپارچ  و نهادینۀ منابع آبهزی دریهای خهزر پهی    

 شود.نام  بررسی میموافقت
 

  نامه. هدف و دامنۀ موضوعی موافقت1
 نه  یبه برداریبهرهش حفاظت و نام موافقت نیهدف از ا»ی نامۀ منابع زندۀ آبموافقت 3بنابر مادۀ 

برای نیهل به    « باشداز امل  مدیریت منابع زندۀ آبی مشترک میخزر  یایدر یآب ۀاز منابع زند
نامه   موافقهت  4اند ک  در مادۀ ای متعهد شدهوان نام  ب  اصول پنجهای موافقتاین هدفش طرف

 یخزر بهر اسهتفاده تجهار    یایدر یآب ۀحفاظت از منابع زندد از: اناند. این اصول عبارتذکر شده
در  شهده پذیرفته   المللهی بهین قواعهد   ی مشترک؛ اعمهال آب ۀاز منابع زند داریپا برداری؛ بهرهآنها

و تنهوع   بهوم زیسهت حفاظهت از  ؛ خزر یایدر یآب ۀو حفاظت از منابع زند یدص تیریمد خصوص
 ۀعنوان اساس حفاظت از منابع زندب  یعلم قاتیتحق اربرد؛ کخزر یایدر یآب ۀمنابع زند یستیز
در  خهزر  یایه در یآبه  ۀاز منهابع زنهد   ن یبه برداریبهره و اقدامات مربوب ب  حفاظت ی؛ تطابقآب

 ها.وون  ست اهیز ۀسراسر منطق
نامۀ منابع زندۀ آبیش رژیم مهدیریت  موافقت 11و  10ش 6ش 3نکتۀ اساسی اینک  ب  داللت مواد 

بهین کشهورهای    1«منهابع زنهدۀ آبهی مشهترک    »نام  اغلب ناظر بهر  ت مقرر در این موافقتشیال
نام  چنین آمهده اسهت:   موافقت 2ذیل مادۀ « منابع زندۀ آبی مشترک»ساحلی است. در تعریف 

حفاظهت  ] ونیسیک  توسط کم یانیماه هایوون  نیو همچن هافک شماهیانلکایک شماهیانتاس»
به  بیهان دی هرش    «. انهد وردیهده فهرسهت در    نیه در ای[ آبه  ۀاز منهابع زنهد   ن یبه برداریبهرهو 

عنوان نامۀ منابع زندۀ آبی ذخایر تاسماهیانش کیلکاماهیان و فک دریایی دریای خزر را ب موافقت
ذخایر مشترک بین پنج کشور ساحلی خزر شناخت  ک  موضوع تدابیر حفاظتی و مدیریتی ایهن  

لزوماً ب  موارد مهذکور محهدود    مشترک یآب ۀمنابع زندد. البت  فهرست شوننام  واقع میموافقت
ی آبه  ۀاز منهابع زنهد   ن یبه برداریبهرهحفاظت و  ونیسیکمشودش زیرا چنانک  خواهیم دیدش نمی

ک  دی ر منابع آبهزی دریهای   دریای خزر از اختیار تغییر این فهرست برخوردار استش اما تا زمانی
 نام  نخواهند بود.مشمول موافقت نشوندشخزر ب  فهرست اضاف  

 

                                                           
1. Shared Aquatic Biological Resources 
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 ی دریای خزرآب ۀاز منابع زند نهیبه برداریبهرهحفاظت و  ونیسیکم .2
ای مهدیریت شهیالت   ههای منطقه   چنانک  در مقدم  نیز اشاره شدش بررسی اسناد تأسیس رژیهم 

ویرنهد. ایهن   شکل می دولتیها همواره بر محور نوعی نهاد امعی بیندهد ک  این رژیمنشان می
شهوندش  ای مهدیریت شهیالت شهناخت  مهی    ای و زیرمنطق های منطق عنوان سازماننهادها ک  ب 

ویری دربارۀ اقدامات مربوب ب  مدیریت منابع آبزی تحت پوشش اسهناد  سیاست ذاری و تصمیم
است. بنابر  نامۀ منابع زندۀ آبی نیز رویکردی مشاب  اتخاذ کردهموافقت 1عهده دارند.یادشده را ب 

بهرداری  کمیسیون حفاظت و بههره »نامۀ یادشده کشورهای ساحلی دریای خزر موافقت 10مادۀ 
خوانهده  « کمیسهیون »اختصهار  پس ب )زین 2«بهین  از منابع زندۀ آبی و مدیریت ذخایر مشترک

ین اند. این کمیسهیون اهای ز  نام  تأسیس کردهشود( را برای دستیابی ب  اهداف این موافقتمی
 شده و وظایف و اختیارات آن را نیز ب  عهده ورفت  است. خزر یایدر ۀمنابع زند ونیسیکم
 

 ترکیب، آیین کار و تصمیمات کمیسیون .1. 2

نامۀ منابع زندۀ آبی هریک از کشورهای سهاحلی دریهای خهزر دارای یهک     موافقت 10بنابر مادۀ 
نام  های موافقتطرف ندوانینما نیب سال دوهر  ونیسیکم استیرنماینده در کمیسیون است. 

بهار در   کیه  یحهداقل سهال   ونیسه یکم یعهاد  نشست .چرخدمی یسیزبان ان ل یالفبا بیترتب 
بناب  درخواست  العادهنشست فوق عهده داردش بروزار خواهد شد.آن را ب  استیک  ر یقلمرو طرف

 متعاههد  حداقل سه  طهرف   و با تأیید ونیسیکم سیاز رئ نام های موافقتهریک از طرف یکتب
 .  شودمی لیتشک

حضهور   ونشیسه ینشسهت کم  لیتشک یبرا»نامۀ منابع زندۀ آبی: موافقت 10مادۀ  2بنابر بند 
 ههای تصهمیم »مادۀ یادشده:  7و از سوی دی رش بنابر بند « است یضرور هاطرف ۀهم ندوانینما
 10مهادۀ   2البته  بنهد   «. هد شدخوا . . .اتخاذ  هاطرف ندوانیب  اتفاق آرا توسط نما ونیسیکم

ویهری  ترتیبش شیوۀ تصمیمش بدین«خواهد بود یرأ کی یهر طرفش دارا ۀندینما»تأکید دارد ک  
کمیسیون ااماعی بوده و نیازمند رأی مثبت هر پنج کشور ساحلی است و هی  تصمیمی بدون 

ای های منطقه  ازمانحالی است ک  در بسیاری از س رضایت همۀ اعضا اتخاذ نخواهد شد. این در
که  تصهمیمات   بر ایهنش درحهالی  افزون 3شوند.مدیریت شیالت تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می

                                                           
ای مدیریت شیالت در سطح اهان واود دارد. صالحیتش ای و زیرمنطق سازمان منطق  49در حال حاضر  .1

نامۀ ذخایر ماهیان مشخص شده است. برای توضیح موافقت 3های مذکور در بخش وظایف و اختیارات سازمان
 Rayfuse, 2015: 439-62ها ر.ک:. ازمانبیشتر دربارۀ این س

2. Commission on the Conservation and Sustainable Use of Aquatic Biological Resources and 
Management of Shared Stocks 

 McDorman, 2005:428-32ای مدیریت شیالت ر.ک: های منطق ویری سازمانهای تصمیمبرای توضیح بیشتر دربارۀ شیوه .3
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اند و بنابر بنهد  ای دارندش تصمیمات کمیسیون الزامیهای یادشده انبۀ توصی بسیاری از سازمان
ون را در سطح ملهی  های کمیسیها اارای تصمیمطرف»نامۀ منابع زندۀ آبی موافقت 10مادۀ  8

 «.تضمین خواهند نمود
 

 وظایف و اختیارات کمیسیون .2 .2
نامۀ منابع زنهدۀ آبهی وظهایف و اختیهارات متعهددی بهرای       موافقت 11وانۀ مادۀ  12در بندهای 

بینی شده است. در بین این موارد باید در وهلۀ نخست ب  اختیار اعمال تغییرات کمیسیون پیش
مادۀ یادشده اشاره کرد. طبهق ایهن    2ابع زندۀ آبی مشترک موضوع بند های مندر فهرست وون 

های دریهاییش دی هر منهابع آبهزی     تواند غیر از تاسماهیان و کیلکاماهیان و فکبند کمیسیون می
نامۀ منابع زندۀ آبی قرار دههد. همچنهین بنهابر    دریای خزر را نیز مشمول رژیم مدیریتی موافقت

ههایی همچهون   تواند برای حفظ منابع آبزی مشهترک محهدودیت  میش کمیسیون 11مادۀ  6بند 
تعیین فصول یا مناطق ممنوعۀ صیدش تعیین ابزار و ادوات مجاز صیدش تعطیل فصلی یا منع صید 

ههای  برنامه   بیتصو»بر اینش اموری همچون و . . . را مقرر کند. افزون 1های منابع زندۀ آبیوون 
 . . . بیتصهو »ش «مشهترک  یآبه  ۀمعهرض خطهر منهابع زنهد     و در ابیه کم ههای وونه  حفاظت از 

در  هااختالف وفصلحل لیتسه»ش «مشترک یآب ۀمنابع زند ۀنیدر زم یعلم قاتیتحق هایبرنام 
بها   یهمکهار »و « مشهترک  یه آبه ۀاز منهابع زنهد   ن یبه برداریبهرهو  یحفاظت و بازساز ۀنیزم

نیهز به  عههدۀ    « نامه  بی ب  اهداف موافقهت ربط برای دستیاذی المللیبین یتخصص هایسازمان
شک کارکرد اصلی کمیسیون تعیین کل صید مجهاز  کمیسیون قرار ورفت  است. با این هم ش بی

نام  اسهت که  در   موافقت 11و  6طبق مقررات مواد  مشترک یآب ۀمنابع زندهای ملی و سهمی 
 سطور بعدی بدان خواهیم پرداخت.

 

 مشترک یآب ۀمنابع زندهای ملی تخصیص سهمیه. تعیین کل صید مجاز و 3. 2
ای مدیریت شیالت برای حفظ و مهدیریت ذخهایر آبهزی تحهت     های منطق راهکار اصلی سازمان
است. در این رو   3«تخصیص سهمیۀ ملی»و  2«کل صید مجاز»هاش تعیین پوشش این سازمان

ر دورۀ زمانی مشهخص ه    صورت وزنی یا عددی ه د حجم مجاز برداشت از یک ذخیره ه اغلب ب  
اغلب در مدت یک سال یا یک فصل صید ه تعیین شده و ب  هریک از کشورهای عضهو سهازمان    

شود و شناورهای صهیادی ههر کشهور عضهو     سهمیۀ معینی از این حجم مجاز تخصیص داده می

                                                           
نامۀ منابع زندۀ آبی در خصوص ممنوعیت موافقت 11مادۀ  6چنانک  اشاره شدش کمیسیون از اختیار موضوع بند  .1

 صید تجاری ماهیان خاویاری استفاده کرده است.
2. Total Allowable Catch (TAC) 
3. Allocation of National Quotas  



 339رژیم حقوقی مدیریت شیالت دریای خزر   

 

فقط در حد سهمیۀ ملی خود مجاز ب  صید از آن ذخیره هسهتند. ههدف از ایهن راهکهار حفهظ      
  1روی  است.داری از ذخایر آبزی در سطح پایدار الوویری از صید بیبربهره

ی را مله  هایسهمی  صیمجاز و تخص دیکل ص نییتع نامۀ منابع زندۀ آبی نیز راهکارموافقت
ایهن   6مادۀ  1برای حفظ و مدیریت منابع زندۀ آبی مشترک دریای خزر پذیرفت  است. بنابر بند 

 یمله  هایسهمی مجازش  دیمشترک را براساس کل ص یآب ۀابع زندمن صیدش هاطرف»نام  موافقت
بنابر بند «. انجام خواهند داد. . .  ونشیسیکم ۀلیوسشده ب نییتع کسانیشده طبق ضوابط نییتع
آنهها بهر    میمشترک و تقس یآب ۀمجاز منابع زند دیکل ص ۀساالن نییتع»نام  موافقت 11مادۀ  3

ویرد. بها  یارات کمیسیون است ک  در نشست ساالنۀ آن انجام میاز امل  اخت« یمل هایسهمی 
نامۀ منابع زندۀ آبیش روشن است ک  تصمیم کمیسیون دربارۀ کهل  موافقت 10مادۀ  7لحاظ بند 

های ملی منابع مشترک نیازمند ااماع پنج کشور ساحلی است و به  اتفهاق   صید مجاز و سهمی 
واود دارد ک  در این خصوص بین اعضای کمیسیون اامهاع  شود. طبعاًش این امکان آرا اتخاذ می

بینی شهده اسهت که     نامۀ منابع زندۀ آبی پیشموافقت 6مادۀ  2حاصل نشود. این فرض در بند 
 میتصهم  نیش آخهر هها سههمی   نیهی تع ۀنه یدر زم هها طهرف در صورت عدم توافق »کند: مقرر می

 «.د شداعمال خواه هاسهمی در مورد  ونیسیاتخاذشده توسط کم
ی معیارهایی اسهت  مل هایسهمی  صیمجاز و تخص دیکل ص نییتعاما مسئلۀ اساسی دربارۀ 
 نیهی تع»نامهۀ منهابع زنهدۀ آبهی     موافقت 11مادۀ  4شود. بنابر بند ک  در این خصوص اعمال می

از اختیهارات  « یمله  ههای سهمی مشترک ب   یآب ۀمجاز منابع زند دیکل ص صیتخص یارهایمع
ای مهدیریت شهیالت نشهان    ههای منطقه   . بررسی اسناد تأسیس و رویۀ سازمانکمیسیون است

ی بر دو اصل استوار اسهت؛ نخسهت   مل هایسهمی  صیمجاز و تخص دیکل ص نییتعدهد ک  می
معنهی که  ذخهایر در    ذخایر آبزی اسهتش بهدین   2«پایداری درازمدت»اینک  هدف از این راهکار 

برداری پایدار از آنهها میسهر شهود؛ دوم    دت حداکثر بهرهسطحی حفظ یا احیا شوند ک  در درازم
بهتهرین دالیهل علمهی قابهل     »بنهدی آن بایهد براسهاس    و سههمی   مجهاز  دیکل صاینک  تعیین 

 ویری مدنظر قرار ویرد. در فرایند تصمیم انجام پذیرد تا وضعیت واقعی ذخایر 3«دسترسی
رسد کشورهای سهاحلی دریهای خهزر    ر مینظنامۀ منابع زندۀ آبیش ب موافقت 4با لحاظ مادۀ 

ههای  مهادۀ مهذکورش طهرف    2انهد. بنهابر بنهد    پایبندی خود ب  دو اصهل یادشهده را اعهالم کهرده    
این  5اند و بنابر بند متعهد شده« برداری پایدار از منابع زندۀ مشترکبهره»نام  ب  اصل موافقت

« مشهترک  یآبه  ۀمنابع زند تیریمد . . .عنوان اساس ب  یعلم قاتیتحق»ماده نیز ب  استفاده از 
اند. اما آنچ  در این زمین  مغفول ماندهش پایبنهدی کمیسهیون به  اصهل معهروف به        متعهد شده

                                                           
 Molenaar, 2004های ملی ر.ک: ید مجاز و تخصیص سهمی برای توضیح بیشتر دربارۀ رو  تعیین کل ص .1

2. Long-Term Sustainability 
3. Best Scientific Evidence Available 
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بنابر این اصلش در مواردی ک  اطالعات علمی دربهارۀ ذخهایر آبهزی     2است. 1«رویکرد احتیاطی»
اتخهاذ اقهدامات    عهدم  ایه  عویهق ت لیدل یکافقطعی و  یاطالعات علم قطعی یا کافی نباشدش نبود

نامۀ ذخایر ماهیان و بسهیاری  موافقت 6این اصل در مادۀ  .دشنخواهد  یتلق یتیریو مد یحفاظت
اسهتش امها در    3ای مدیریت شیالت مورد تأکید قهرار ورفته   های منطق از اسناد تأسیس سازمان

وصهفش از آنجها که  کشهورهای     شود. با ایهن  ای بدان دیده نمینامۀ منابع زندۀ آبی اشارهموافقت
نظهر  ش به  4انهد کنوانسیون تهران ب  اصل رویکرد احتیهاطی متعههد شهده    5ساحلی خزر در مادۀ 

 رسد کمیسیون باید این اصل را در تصمیمات خود مدنظر قرار دهد.  می
های صیادیش رسد عواملی همچون حجم تال  صیدش ال وها و روی نظر میوذشت  از اینهاش ب 

در  علمهی  قیه تحقیک از کشورهای ساحلی در ااهرای تهدابیر حفهاظتی و مهدیریتی و     نقش هر
ۀ منابع زندۀ آبی مشترک و باألخره نیازهای اوامع صیادی محلی نیهز بایهد در تصهمیمات    نیزم

 5های علمی در نظر ورفت  شود.کمیسیون دربارۀ تخصیص سهمی 
 

 مقررات ویژۀ تاسماهیان )ماهیان خاویاری( .4. 2
همۀ  ک  وفت  شدش تاسماهیان در صدر فهرست منابع زندۀ آبی مشترک قرار دارند و موضوعچنان

حالش ب  لحاظ اای هاه   نامۀ منابع زندۀ آبی هستند. در عینمقررات حفاظتی و مدیریتی موافقت
ای نیز در خصوص ایهن ذخهایر   تجاری و شیالتی ویژۀ ماهیان خاویاری دریای خزر مقررات ویژه

نامۀ موافقت 11مادۀ  17بینی شده است. در وهلۀ نخستش بنابر بند نامۀ یادشده پیشدر موافقت
 نیحاصل از ا هایفراوردهو  انیدر رابط  با تاسماه یصادرات هایسهمی  نییتع»منابع زندۀ آبیش 

در شمار اختیارات کمیسیون ذکر شده است. روشن است ک  اشارۀ ایهن بنهد به  نظهام     « هاوون 

                                                           
1. Precautionary Approach 

برداری پایدار و استفاده از بهترین دالیل علمی قابل دسترسی برای حفاظتش احیا و اعمال دو اصل حداکثر بهره .2
 ستیز طیچارچوب حفاظت از مح ونیکنوانس 14طقی از منابع زندۀ دریایی دریای خزر در مادۀ استفادۀ من

نیز مورد تأکید قرار  (شودپس ب  این عنوان خوانده میو زین «تهران ونیکنوانس»خزر )معروف ب   یایدر
زیست دریای منظور حفاظت از محیط ب  2003ورفت  است. شایان ذکر است ک  کنوانسیون تهران در سال 

 :ر.کتهران  ونیکنوانس یمتن فارس ۀمالحظ یبرا خزر بین پنج کشور ساحلی منعقد شده است.

http://qavanin.ir/Law/TreeText/87447 
ای مدیریت شیالت های منطق برای توضیح بیشتر دربارۀ نحوۀ اعمال رویکرد احتیاطی در تصمیمات سازمان .3

  McDorman, 2005: 435-436ر.ک: 
 ریاصول ز قیاز امل  از طر ...متعاهد در اقدامات خود یهاطرف»خوانیم: کنوانسیون تهران چنین می 5در مادۀ  .4

 ریناپذخسارت ابران ای یاد دیتهد ک یک  ب  مواب آن درصورت یاطیاصل احت (خواهند شد: الف ییراهنما
ب   یبرا یلیعنوان دلب  تواندنمیاامع  یمعل نانیخزر واود داشت  باشدش فقدان اطم یایدر ستیز طیب  مح
 «. ردیاز خسارت مزبورش مورد استفاده قرار و یریالوو یانداختن اقدامات مقرون ب  صرف  برا قیتعو

 اند.نامۀ ذخایر ماهیان ذکر شدهموافقت 11طور ارشادی در مادۀ این معیارهای تخصیص سهمی  ب  .5
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دی کنوانسیون سایتیس است ک  قبالً دربارۀ آن توضیح داده شد. بنابراینش از آنجا که   بنسهمی 
در صورت شروع مجدد صید تجاری تاسماهیانش صدور ووشت و خاویار آنها باید مجدداً در قالب 

ههای صهادراتی   بندی کنوانسیون سهایتیس انجهام پهذیردش اختیهار تعیهین سههمی       نظام سهمی 
 نیز ب  کمیسیون اعطا شده است. کشورهای ساحلی خزر

در  انیتاسهماه  یتجهار  دیصه »نامهۀ منهابع زنهدۀ آبهیش     موافقهت  7از این وذشت ش بنابر مادۀ 
بها در نظهر    ونشیسه یکم میشهده بها تصهم   نییتع ییایدر مناطق در زیو مصب آنها و ن هارودخان 
«. خواههد ورفهت   انجام نام []موافقت طرفو یاز کشورها کیهر یادیص یسنت هایرو ورفتن 

رسد ک  این ماده درصدد احیای سیاست دیرینۀ شوروی سابق است ک  صهید ماهیهان   نظر میب 
های منتهی ب  دریای های دریای خزر را ممنوع و صید این ماهیان را ب  رودخان خاویاری در آب

ی از حالش این ماده صید ماهیهان خاویهاری در منهاطق مشخصه    در عین  1خزر محدود کرده بود.
کشورهای ساحلی تعیین « های سنتی صیادیرو »دریا را ک  با تصمیم کمیسیون و بر مبنای 

رسهدش  نظهر مهی  شودش مجاز دانست  است. این تقیید در مادۀ مورد بحث امتیازی برای ایران ب می
طور سنتی در خهود  زیرا در میان کشورهای ساحلی دریای خزرش تنها صیادان ایرانی بودند ک  ب 

 پرداختند.دریای خزر ب  صید ماهیان خاویاری می
ماهیان خاویاری تمهیهدات بهرای حفهظ و     2«صید ضمنی»از سوی دی رش از آنجا ک  ممکن است 

نامۀ منابع زندۀ آبی مقرر شهده اسهت   موافقت 8مادۀ  1در بند سازدش  ناکارارا احیای ذخایر این ماهیان 
و در بنهد  « یبت وهردد  دیرسانده شود و موارد آن حتماً با ب  حداقل دیبا انیتاسماه یضمن دیص»ک : 
ش شهوند مهی  دیصه  شیضمن دیعنوان صک  ب  انیماهتاس ین هدار»این ماده نیز مقرر شده است ک   2

 «.بازوردانده شوند یعیطب ست اهیبالفاصل  ب  ز دیمزبور با انیمجاز نخواهد بود و تاسماه
 

 نشدهنشده و ساماندهیارش. مبارزه با صید غیرقانونی، گز5. 2
چنانک  وفت  شدش صید غیرقانونی نقشی اساسی در روند نزولی ذخایر ماهیان دریهای خهزر   

ویژه ذخایر ماهیان خاویاری ایهن دریها را در معهرض انقهراض قهرار داده اسهت.       داشت  و ب 
خهالل در  نیز ب  ا 3نشده )غیرمنظم(نشده و ساماندهیبر صید غیرقانونیش صید وزار عالوه

                                                           
آغاز شد و تا زمان فروپاشی خزر  یایدر یدر بخش شورو 1962یا از سال . ممنوعیت صید ماهیان خاویاری در در1

اتحاد شوروی ادام  داشت. ظاهراً این سیاست در زمان خود در حفظ و احیای ذخایر تاسماهیان دریای خزر موفق 
 Khodorevskaya, 1997:210 & 216; Ruban et al., 2011:199بوده است. در این خصوص ر.ک: 

ک  هدف از صید برداشت ( صید غیرعمدی یک وونۀ آبزی است ک  درحالیby-catch« )صید ضمنی»منظور از  .2
 وونۀ دی ری بوده است.

(ش illegal fishing« )صید غیرقانونی )غیرمجاز( »الملل شیالت بین س  مفهوم . در اسناد و ادبیات حقوق بین3
 (unregulated fishing« )نشده )غیرمنظم(یصید سامانده»( و unreported fishing« )نشدهصید وزار »
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رو مبارزه با صید غیرقانونیش حفظ و مدیریت ذخایر آبزی دریای خزر خواهد انجامید. ازاین
نشده از عناصر ضروری رژیم مدیریت شیالت دریهای خهزر اسهت.    نشده و ساماندهیوزار 

اند نامۀ منابع زندۀ آبی کشورهای ساحلی دریای خزر متعهد شدهموافقت 5مادۀ  3بنابر بند 
منظم و تجهارت  ناوزار  نشده و  شیرقانونیغ دیمبارزه با ص یبرا یریاتخاذ تداب»نۀ در زمی

نام  مقرر موافقت 9با یکدی ر همکاری کنند. همچنین در مادۀ « یآب ۀمنابع زند یرقانونیغ
نشهدهش  وهزار   شیرقانونیغ دیمبارزه با ص یاقدامات ممکن را برا یۀکلها طرف»شده است: 

حاصل از منابع مزبور ب  هایفراورده نیو همچن یآب ۀمنابع زند یرقانونینامنظم و تجارت غ
اما فراتر از این مقررات کلیش تعهدات مشخصهی در ایهن زمینه  بهرای     «. عمل خواهند آورد

 کشورهای ساحلی خزر مقرر نشده است.
 

 کنوانسیون وضعیت حقوقی 
ت حقوقی نظم حقوقی ادیهدی  االارا شدن کنوانسیون وضعیچنانک  وفت  شدش در صورت الزم

در دریای خزر استقرار خواهد یافت ک  بر تقسیم دریهای خهزر به  منهاطق دریهایی کشهورهای       
ساحلی از یک سو و پهنۀ آبی مشترک بین پنج کشور از سوی دی ر استوار شده اسهت. از آنجها   

تش در ک  ایجاد مناطق یادشده آیاری از حیث مدیریت شیالت دریای خزر در پهی خواههد داشه   
 شود.این بخش کنوانسیون وضعیت حقوقی از این دیدواه بررسی می

 

 . مناطق دریایی کشورهای ساحلی1
 شینیسهرزم  یهها آب شیداخله  یهها خزر ب  آب یایدر»کنوانسیون وضعیت حقوقی  5بنابر مادۀ 
های داخلی در میان این مناطقش آب«. شودیم میمشترک تقس ییایدر ۀو پهن یری یمناطق ماه

منظهور  و سرزمینی تحهت حاکمیهت کشهورهای سهاحلی قهرار دارنهد و منهاطق مهاهی یری به          
 اند.بینی شدهاز منابع آبزی پیشبرداری بهره
 

                                                                                                                                        
عبارت است از صید بدون پروانۀ صید یا خالف شرایط پروانۀ صید در « صید غیرقانونی»شود. تفکیک می

ای مناطق دریایی کشورهای ساحلی یا صید خالف مقررات و مصوبات حفاظتی و مدیریتی یک سازمان منطق 
عبارت است از عدم وزار  « نشدهصید وزار »حیت آن سازمان. های آزاد تحت صالمدیریت شیالت در آب

 یا وزار  خالف واقع دربارۀ میزان یا نوع صید یک شناور صیادی ک  ناقض مقررات ملی یا مقررات یک
های تحت عبارت است از صید در آب« نشدهصید ساماندهی»باشد.  التیش تیریمد ایمنطق سازمان 

پرچم یا تحت پرچم کشوری ک  توسط یک شناور صیادی بی التیش تیریمد یامنطق سازمان صالحیت یک 
 .Ndiaye, 2011برای توضیح بیشتر ر.ک:  .عضو آن سازمان نیست
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 های داخلی و سرزمینی آب .1. 1
کنوانسیون وضعیت حقوقی حاکمیهت هریهک از کشهورهای سهاحلی دریهای خهزر        6بنابر مادۀ 

 ینیسهرزم  یهامجاور ک  آب یایاز در یاک یآن بر بار یداخل یهاو آب یخار  از قلمرو خشک»
«. ابهد ییمه  یآن تسهر  ییههوا  یبر فضا زیبستر آن و ن ریبر بستر و ز نیو همچن شودشیم دهینام

مایل دریایی از خط مبدأیی ک  هر کشور  15های سرزمینی کنوانسیون یادشده آب 7بنابر مادۀ 
کنوانسهیون وضهعیت    1مهادۀ   7ی هرش بنهابر بنهد    کندش وسعت دارد. از سوی دساحلی تعیین می

کشهور  « های داخلیآب»های واقع در سمت خشکی خطوب مبدأ هر کشور ساحلیش حقوقی آب
شود ک  تحت حاکمیت آن کشور قرار دارد. بدیهی است ک  حاکمیت کشور ساحلی محسوب می

شهود.  نطقه  نیهز مهی   های داخلی و سرزمینی شامل منابع آبزی واقع در ایهن دو م ساحلی بر آب
برداری از آنهها منحصهراً در اختیهار کشهور     بنابراینش هم حفاظت و مدیریت این منابع و هم بهره

 ساحلی خواهد بود.
 

 . منطقۀ ماهیگیری2
است ک  در  ایاز در یاک یبار»کنوانسیون وضعیت حقوقیش منطقۀ ماهی یری  1مادۀ  9بنابر بند 

کنوانسهیون   9مادۀ «. برخوردار است یآبۀ اشت منابع زندبرد یاز حق انحصار یآن کشور ساحل
ایهن مهادهش ههر کشهور      1وضعیت حقوقی ب  منطقۀ ماهی یری اختصاص یافت  است. بنهابر بنهد   

را  ییایه در لیه ما 10به  عهرض    یری یماه ۀمنطق کی شینیسرزم یهار مجاورت آبد»ساحلی 
ههای  دریهایی از حهد خهارای آب   مایهل   10بنهابراینش منطقهۀ مهاهی یری    «. خواهد کرد نییتع

نهوعی  مایل دریایی ب  10بینی منطقۀ ماهی یری ب  عرض سرزمینی وسعت خواهد داشت. پیش
ایهران و شهوروی    1940عهدنامهۀ   12مادۀ  4ادامۀ منطقۀ انحصاری ماهی یری است ک  در بند 

محاسهب    بینی شده بودش با این تفاوت ک  منطقهۀ مهاهی یری عهدنامهۀ یادشهده از سهاحل     پیش
های کنوانسیون وضعیت حقوقی از حد خارای آب 9شدش اما منطقۀ ماهی یری موضوع مادۀ می

مایهل دریهایی از خهط     25شود. ب  بیان دی رش منطقۀ ماهی یری ادید تا سرزمینی محاسب  می
 (.291-292: 1399مبدأ وسعت خواهد داشت )صیرفیش 

خود از حق  یری یماه ۀهر طرف در منطق»کنوانسیون وضعیت حقوقی:  9مادۀ  2بنابر بند 
منعقده توسهط   ۀاداوان هاینام موافقت ونشیکنوانس نیطبق ا یآب ۀبرداشت منابع زند یانحصار
بنهابراینش منطقهۀ   «. بهود  خواههد  برخهوردار خهود   یمله  نیو قهوان  ونیها براسهاس کنوانسه  طرف

انحصهاری کشهور سهاحلی     ماهی یری صرفاً از حیث برداشت منابع زندۀ دریایی تحت صهالحیت 
است و تنها شناورهای صیادی ک  از کشور ساحلی مجوز دارندش مجاز به  صهید در ایهن منطقه      

کنوانسهیون وضهعیت حقهوقی از آزادی     10مهادۀ   1هستند. دی ر کشورهای ساحلی بنهابر بنهد   
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سهتند.  دریانوردی در منطقۀ ماهی یری برخوردارندش اما مجاز ب  صید منابع آبزی این منطقه  نی 
روشهن اسهت که  صهالحیت      2در بند « براساس . . . قوانین ملی»حالش با لحاظ عبارت  در عین

شود و ایهن کشهور   منابع آبزی منطقۀ ماهی یری محدود نمی« برداشت»کشور ساحلی صرفاً ب  
 مجاز ب  وضع و اارای مقررات الزم برای حفظ و مدیریت این منابع نیز است. 

کنوانسیون وضعیت حقوقیش وضع قواعدش تجویز و ااهرای   13مادۀ  2بر بند بر اینهاش بناافزون
ی در صهالحیت انحصهاری   ری یمهاه  ۀدر منطق یمنابع زنده آبتحقیقات علمی دریایی مربوب ب  

 کشور ساحلی است.
 

 منابع زندۀ آبی مشترک . 3
لهب نهاظر بهر ذخهایر     نامۀ منابع زندۀ آبهی اغ چنانک  بیان شدش مقررات حفاظتی و مدیریتی موافقت

اند. حال مسئل  این است که  در  شناخت  شده« منابع زندۀ آبی مشترک»عنوان آبزی هستند ک  ب 
فرض اارایی شدن کنوانسیون وضعیت حقوقی آیا کشورهای ساحلی موظهف به  رعایهت مقهررات     

خهود   واقهع در منهاطق دریهایی    مشهترک  یآبه  ۀمنابع زندنام  و مصوبات کمیسیون دربارۀ موافقت
 3مهادۀ   12نظهر داشهت که  بنهابر بنهد       هستند؟ برای پاسخ ب  این مسئل  در وهلۀ نخست باید در

اعمهال  »انهدش  کنوانسیون وضعیت حقوقی از امل  اصولی ک  کشورهای ساحلی بدان متعههد شهده  
 1است.« مشترک یآب ۀاستفاده از منابع زند میو تنظ ریو قواعد مورد توافق مربوب ب  تکث نیمواز

هها  طهرف »خهوانیم:  کنوانسیون وضعیت حقوقی چنهین مهی   9مادۀ  2از سوی دی رش در بند 
مشهترک در   یآبه  ۀمجاز منهابع زنهد   دیکل ص یالمللنیب سازوکارهایو  ونیکنوانس نیا براساس

از آنجا ک  مهادۀ  «. خواهند کرد میتقس یمل یها یب  سهم راو آن  نییتع اًخزر را مشترک یایدر
شک کشورهای ساحلی مکلف به  رعایهت کهل صهید     هی یری اختصاص داردش بیب  منطقۀ ما 9

برداری از منابع زندۀ آبی مشترک در منطقۀ ماهی یری خهود  های ملی برای بهرهمجاز و سهمی 
رسهد.  نظر مینام  در منطقۀ ماهی یری الزامی ب همچنین رعایت دی ر مقررات موافقت 2هستند.

کنوانسیون وضعیت حقهوقیش بایهد    3مادۀ  12از اصل موضوع بند  در تأیید این برداشتش وذشت 
بر حقوق و تعهدات  ونین کنوانسای»دارد: این کنوانسیون نیز اشاره کرد ک  مقرر می 20ب  مادۀ 
«. نخواههد داشهت   تهأییر  که  در آن عضهو هسهتندش    یالملله نیمعاهدات به  ریاز سا یها ناشطرف

                                                           
منابع »چنین آمده است: « مشترک یآب ۀمنابع زند»کنوانسیون وضعیت حقوقی در تعریف  1مادۀ  13در بند . 1

 «. شوندیم تیریها مدتوسط طرف ک  مشترکاً یآب ۀزند
ها امکان برداشت از طرف یکیچنانچ  »کنوانسیون وضعیت حقوقی:  9مادۀ  4شایان ذکر است ک  طبق بند  .2

از  ایدواانب   یهانام انعقاد موافقت قیاز طر تواندیمجاز را نداشت  باشدش م دیخود از کل ص یۀسهم یتمام
 یهامجاز را ب  طرف دیسهم خود از کل ص ۀماندیقب  با یخودش دسترس یمل نیطبق قوان  رید باتیترت قیطر
 منابع زندۀ آبی است. نامۀموافقت 6مادۀ  3مفاد این بند عیناً تکرار بند «. اعطا کند  رید
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نامۀ منابع زنهدۀ آبهی بهر حقهوق و     احلی ناشی از موافقتبنابراینش حقوق و تعهدات کشورهای س
 تعهدات ناشی از کنوانسیون وضعیت حقوقی برتری دارد. 

های داخلی واقع در آب مشترک یآب ۀمنابع زنداورچ  کنوانسیون وضعیت حقوقی در مورد 
در این  نامۀ منابع زندۀ آبیرسد رعایت مقررات موافقتنظر میو سرزمینی سکوت کرده استش ب 

و شرب برتهری   3 ۀماد 12بند دو منطق  نیز الزامی استش زیرا آنچ  دربارۀ اصل بنیادی موضوع 
ی نیهز صهادق اسهت.    نیو سهرزم  یداخله  ههای کنوانسیون وفت  شدش دربارۀ آب 20موضوع مادۀ 

های داخلی و سرزمینی و نحوۀ صهید در  بر اینش باید در نظر داشت ک  ب  لحاظ وسعت آبافزون
رو اوهر  های صیادی بسیاری در این دو منطق  انجهام خواههد ورفهتش ازایهن    یای خزرش فعالیتدر
نامهۀ منهابع زنهدۀ آبهی     های داخلی و سرزمینی کشورهای ساحلی از شمول مقررات موافقهت آب

 ایر خواهد شد.نام  عمالً بیفقتخار  شوندش این موا
 

 . پهنۀ دریایی مشترک4
که   منطقۀ آبی اسهت  « پهنۀ دریایی مشترک»سیون وضعیت حقوقی کنوان 1مادۀ  10بنابر بند 

ها باز هم  طرف یواقع شده و استفاده از آن ب  رو یری یماه مناطق یاز حدود خارا رونیدر ب
با لحاظ این تعریفش قسمت اعظم دریای خزر ازو پهنۀ دریایی مشهترک خواههد بهود و    «. است

بهرداری از ذخهایر آبهزی واقهع در ایهن منطقه        بهرهطور برابر محق ب  همۀ کشورهای ساحلی ب 
خواهند بود. کنوانسیون وضعیت حقوقی در خصوص رژیم حقهوقی پهنهۀ دریهایی مشهترک و از     
امل  قواعد مربوب ب  منابع زندۀ این منطق  سکوت کرده است. با این هم ش بنهابر آنچه  دربهارۀ    

رسد ک  نظر میحقوقی وفت  شدش ب وضعیت  ونیکنوانس 20 ۀو ماد 3 ۀماد 12موضوع بند اصل 
ههای ملهی   ویژه از حیث کل صید مجهاز و سههمی   نامۀ منابع زندۀ آبی ب رعایت مقررات موافقت

 منابع زندۀ آبی مشترک الزامی خواهد بود.
 

 گیرینتیجه
طی س  دهۀ وذشت  رژیم حقوقی نوینی در زمینۀ مدیریت شیالت دریای خزر پدیهد آمهده اسهت.    

نظهام   ژهیه وبه   کارهای کنوانسیون سهایتیس دربهارۀ ذخهایر تاسهماهیان دریهای خهزرش      اعمال سازو
این ماهیانش عنصری اساسی در رژیم ادید اسهت که  از دو    اریصادرات ووشت و خاو بندیسهمی 

المللهی قهرار   دهۀ پیش آغاز شده و عمالً تجارت ماهیان خاویاری دریای خزر را تحت نظهارت بهین  
ریهزی شهد که  در    نامۀ منابع زندۀ آبی پهی صفش چارچوب رژیم ادید با موافقتداده است. با این و

نامهۀ مهذکور   بین پنج کشور ساحلی دریهای خهزر منعقهد شهده اسهت. بنهابر موافقهت        2014سال 
تأسهیس شهد که  نههاد      خهزر  یایه در یآبه  ۀاز منهابع زنهد   ن یبه برداریبهرهحفاظت و  ونیسیکم
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شیالت دریای خزر است. این کمیسهیون وظهایف و اختیهارات    ای برای مدیریت دولتی منطق میان
عههده دارد که  تعیهین کهل صهید      متعددی در راستای حفظ و مدیریت منابع آبزی دریای خزر ب 

حالش مقررات حفهاظتی   های ملی کشورهای ساحلی در صدر آنها قرار دارد. در عینمجاز و سهمی 
ناظر بر منهابع زنهدۀ آبهی مشهترک      مل  صالحیت اغلبنامۀ منابع زندۀ آبی از او مدیریتی موافقت

 ۀمنهابع زنهد  است. در حال حاضرش تاسماهیانش کیلکاماهیان و فک دریایی دریای خهزر در فهرسهت   
 تواند منابع دی ری را ب  این فهرست اضاف  کند.اندش هرچند کمیسیون میمشترک یآب

به    2018قی که  در سهال   االارا شدن کنوانسیون وضهعیت حقهو  همچنینش در صورت الزم
امضای سران کشورهای خزر رسیده استش عناصر ادیدی ب  رژیم مدیریت شیالت دریای خهزر  

های داخلهی و  برداری از منابع آبزی واقع در آبافزوده خواهد شد. با اارای این کنوانسیون بهره
خواههد  سرزمینی و همچنین منطقۀ ماهی یری هر کشهور سهاحلی در انحصهار آن کشهور قهرار      

نامۀ منابع زندۀ آبی و تصهمیمات  اند مقررات موافقتحالش کشورهای ساحلی مکلف ورفت. با این
ش مشهترک  یآبه  ۀمنابع زنهد های ملی کمیسیون راش از امل  در خصوص کل صید مجاز و سهمی 

تواننهد از منهابع   در مناطق دریایی خود رعایت کنند. از سوی دی رش هر پنج کشور سهاحلی مهی  
بهرداری از منهابع ایهن    برداری کنندش اما بهرهطور برابر بهرهواقع در پهنۀ دریایی مشترک ب آبزی 

 ۀمنابع زنهد نامۀ منابع زندۀ آبی و مصوبات کمیسیون دربارۀ منطق  نیز با رعایت مقررات موافقت
ترتیبش چهارچوب حقهوقی الزم بهرای مهدیریت یکپارچه  و      مجاز خواهد بود. بدین مشترک یآب

خود به   خودیهم ش رفع خأل حقوقی ب  ینۀ منابع آبزی دریای خزر فراهم آمده است. با ایننهاد
های دریای خزر در این زمین  نخواهد انجامیهد. ایهن نکته  آشهکارا در مهورد بحهران       رفع چالش

بنهدی  رغم همۀ تمهیدات ه از امل  سههمی  ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر نمود دارد ک  ب 
درات و سپس ممنوعیت صید تجاری ه ب  روند نزولهی خهود ادامه  داده و تها آسهتانۀ       صید و صا

های منابع آبزی دریهای خهزر نیازمنهد آن    اند. رفع این بحران و دی ر چالشانقراض نسل رسیده
محور ب  مدیریت شهیالت دریهای   بوماست ک  در چارچوب رژیم حقوقی ادیدش رویکردی زیست

سهوش بایهد در    برداری پایدار از منابع آبزی آن برآورده شود. از دی رهرهخزر اتخاذ شود تا هدف ب
نظر داشت ک  مدیریت مویر شیالت دریای خزر منوب ب  مقابلۀ مویر با صید غیرمجاز است که   

ها برای حفظ و احیای شود و تاکنون تال روی  در دریای خزر محسوب میعامل اصلی صید بی
 ساخت  است. ناکارارا ان خاویاری این دریا ویژه ماهی منابع آبزی ب 
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