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  چکیده

بایههد  منطقه ای کهههترک بشریت شناخته شده است. ث مشامیر دولت ها، به عنوانکه علی رغم ادعای ارضی برخی قطب جنوب یکی از مناطقی است 
 ظههاهر 1959طههب جنههوب در سههال ین ضوابط و قوانین در قالب نظام معاهههده ای ق. اشود درچارچوب قوانین خاص با مشارکت همگانی دولت ها اداره

طههابب بهها معاهههده قطههب میت بر منطقه قطب جنوب مکمنابع طبیعی و اعمال حا بررسی وقایع و چگونگی بهره برداری از این مقاله هدفگردیده است. 
با توجه به خصوصههیات ویهه ه که  می دهدنتایج نشان الملل می باشد.  ق بیندر قالب حقوقاط قوت و ضعف این نظام حقوقی مشخص نمودن ن جنوب و 

سههازمان  حفاظت از محیط زیسههت آنجنوب و  قطب جنوب و وضعیت ناپایدار حاکمیتی آن، تنها مرجع صالحیتدار برای تعیین دقیب نظام حقوقی قطب
بر حل معضل  با اینکه مجمع عمومی سازمان ملل در طی سالیان متمادی. قطب جنوب قرار دهد 1959اساس کار خود را معاهده می باشد که باید ملل 

گر هم ارائه شده باشد بنا به دالیلی است و ا هائه نشدنمود عینی و راه حل اساسی برای حل این مشکل ارقطب جنوب تاکید کرده است ولی با این حال 
  اجرا نشده است.
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Abstract  
 

Antarctica is one of the areas that, despite the territorial claims of some governments, is recognized as 

a common heritage of humanity. An area that must be governed by specific laws with the public 

participation of governments. These rules and regulations appeared in the Antarctic Treaty System in 

1959. The purpose of this article is to examine the events and how to exploit natural resources and 

exercise sovereignty over the Antarctic region in accordance with the Antarctic Treaty and to identify 

the strengths and weaknesses of this legal system in the context of international law. The results show 

that given the particular characteristics of Antarctica and its unstable state of sovereignty, the only 

authority competent to determine precisely the Antarctic legal system and its environmental 

protection is to base its work on the 1959 Antarctic Treaty. Although the UN General Assembly has 

been emphasizing the Antarctic dilemma for many years but it has never provided an objective and 

substantive solution to the problem and has not been implemented for any reason. 
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 مقدمه
ایه هایی برای ایجاد مالکیت کامههل لل معاصر چنین پدر حقوق بین الم

ه به طور معمول مالکیت بر این نواحی باید به وسیله تصرف نیست، بلک
د. به طور کامل اگر چنین تصههرفی بههه ل شومکا 2و اسکان دائمی 1مؤثر

و مؤثر بر آن نواحی صورت نگیرد، این نواحی در ردیههف صورت آشکار 
  & Jessup1961) .ردیهه تصههرف نشههده قههرار مههی گ یحنههوا

Boggs1990) در ضمن بحث حاکمیت در خصوص مناطب یههخ زده
جنوب در حقوق بین الملل بحث پیچیههده ای اسههت، زیههرا هنههوز قطب 

حقههوق بههین الملههل وضههع نشههده لی برای حاکمیت بر یخ در مقواعد کا
ن را بر ای و حاکمیت می توان ادعای مالکیتبنابراین به سادگی ن است.

به وضعیت وی ه یخ ههها و  طرح کرد. به عبارت دیگر با توجهمناطب را م
ای یخی قطب جنوب و نبود معیار ها و قواعد کوه های یخی و فالت ه
ی آنها نمی توان لل برای تعیین وضعیت حقوقممناسب در حقوق بین ال

ب را در زمینه اشغال و تصههرف استدالل مدعیان حاکمیت در قطب جنو
 1982قبول قرار داد. حتههی کنوانسههیون  اطب یخی قطب جنوب موردمن

حقوقی قطب جنوب )به  ز مقرراتی در خصوص وضعیتحقوق دریاها  نی
قطب جنههوب در ایههن  هصورت مشخص( دربر ندارد. تنها ماده مربوط ب

سههمت )نواحی پوشیده از یخ( می باشههد کههه در ق 234ون ماده کنوانسی
سههت دریههایی، یت و حفاظت از محیط زیهشتم از بخش دوازدهم ، حما

دولتهای ساحلی حههب دارنههد درج نشده است. این ماده مقرر می دارد: ))
که قوانین و مقررات غیرتبعیض آمیزی را بههرای پیشههگیری، کههاهش و 

ا در نههواحی پوشههیده از یههخ در داخههل رل آلودگی ناشی از کشتی ههه تکن
)طالیههی و منصههوری  د پدیرفته و به اجرا بگذارند.منطقه انحصاری خو

1385) 

 نظام حقوقی قطب جنوب -1

بعد از کشف قطب جنوب توسط آمودسن، اسکات و شالکتون اختالفات 
عمههال برای ا 1910گسترده ای که از سال  رقابت هایعین حال  و در

میالدی هفت  40ز دهه غاز شده، بعد احاکمیت و تصرف این سرزمین آ
یتانیا( منههاطب د، نروژ و بره، نیوزلنلی، فرانسدولت )آرژانتین، استرالیا، شی

رای اعمال حاکمیت خود در قطب جنوب برگزیده مختلف مشخصی را ب
د. ولی در کل ادعای ارضی این دولههت توسههط و به تصرف خود درآوردن

از سههال  .اسههت ر دولت ها به هیچ وجه به رسههمیت شههناخته نشههدهسای
ب ادعههای ز قطههب جنههوکه آرژانتین به طور جدی بههر منههاطقی ا 1959

قطب جنوب )رژیم حقوقی چگونگی اعمال   عاهده ایم منظارضی نمود ا
رسههید. قههدرت  حاکمیت و بهره برداری از قطب جنوب( به منصه ظهور

متحده و بریتانیا تصمیم گرفتند با های بزرگ همچون شوروی، ایاالت 
ویکههی ) ای، مانع از سلطه کشورها بر قطب جنوب شوند. اهدهایجاد مع
ز جهان بین ده درصد دولت طقه ای اتقسیم منها  دولت (رسیپدیای فا

نیافتند و درصههدد بحههث و برقههراری رژیمههی  منطقیها را قابل قبول و 
 سازمان ملل برآمدند. ل این منطقه سردسیر از طریب حقوقی جهت کنتر

 3قطب جنوب  معاهده -1-1

 مههاده ای بههه مرحلههه اجههرا درآمههد. 14همعاهههداین  1961ژوئن  23در 
(www.polarcoservation.org,2005 ) 12در ابتهههدا تنهههها 

 
1 .Effective Occupation  
2 . Permanent Settlement 
3 .Antarctic Treaty  

تهها  1957ملههل )از ژوئههن کشور فعال در پروژه سال ژئوفیزیههب بههین ال
نیا، آرژانتههین، یکا، شوروی، بریتا( شامل ایاالت متحده آمر1958دسامبر 

سه، ژاپن، نیوزیلند، نروژ و آفریقههای جنههوبی ترالیا، بل یب، شیلی، فراناس
خههدماتی در قطههب جنههوب ایستگاه  50. این کشورها دنردآن را امضا ک

ب از همکاری علمی و عملی کرده اند. این معاهده، بیانی دیپلماتیایجاد  
 )))بههر روی یههخ(( بههه دسههت آمههده اسههت. اسههت کههه اصههطالحاً

Encyclopedia Britannica,1992)  در کل به معاهده قطب
جنوب یا نظام  با آن سیستم معاهده ای قطب جنوب و هر توافب مرتبط

می گویند که روابط بین المللی بر سههر قطههب  4جنوبب معاهده ای قط
مههاده  4در  معاهدهن اهداف اصلی و اساسی ای جنوب را تنظیم می کند.

ه اهداف این معاهده، قطب جنوب به تیابی ببرای دساول آن آمده است. 
یخچال ها و یخ هههای موجههود در آن در صورت منطقه سنگی  و کلیه 

 بی تعریهههف شهههده اسهههت.ودرجهههه جنههه  60ین تهههر از مهههدار یاپههه 
(www.ats.aq)  فقط بههرای مقاصههد را  معاهدهماده یب هدف این

ه منع کرده لیت نظامی را در این منطقفعا صلح آمیز می داند و هر گونه
قطب جنوب حصههول اطمینههان از  معاهدهدر واقع هدف اصلی از  است.

ع بشریت برای همیشه وب در جهت منافز منابع قطب جنه برداری ارهب
مقاصد صلح آمیز بوده و نباید تبدیل به صههحنه تفرقههه و منحصراً برای 

ه اقدامات از نوع ماهیههت گون بین الملل باشد و از هر دولت ها در سطح
نیههز تحقیقههات و همکههاری  2براساس ماده نظامی باید جلوگیری شود. 

نیههز تبههادل  3ه است. ماده همه کشورها آزاد تلقی شد یاهای علمی بر
ی با سازمان ملل و سایر سازمان هههای بههین آزادانه اطالعات در همکار

در آن منطقه  میتیادعای حاک 4المللی دیگر را تامین کرده است. ماده 
وجود دارد که اهمیت  1در ماده  را رد کردهاست. ولی نقطه قابل تاملی

حضههور بههی خطههر ب ندان کرده اسههت. در مههاده یهه چو تمرکز بر آن را د
 جای سههوال و ابهههام دارد.خود که  نکرده استممنوع را پرسنل نظامی 

 چگونه ممکن است منطقه ای را عاری از هر گونه حب حاکمیت دولتی
م ولههی حضههور سته و منابع موجود در آن را متعلب به همگههان بههدانیدان

جز بههرای تههامین منههافع آن  روپرسنل نظامی ممنوع نباشد؟ آیا این حض 
قطههب جنههوب  دولت در آن منطقه )دولتی که پرسنل نظامی خود را بههه

اعزام نموده است(، می تواند علت دیگری هم داشته باشد؟ به نظر مههی 
کشور در قطب جنوب مردود باشد؛ زیرا اگر قرار  ی یبرسد حضور نظام

حاکمیت کنههد  لد سازمان ملل به عنوان نماینده جامعه جهانی اعماباش
ست که دولتی حضور نظامی منحصر بههه فههرد در منطقههه دیگر نیازی نی

ملل باید به صورت مشترک، همه منافع ملت ها و ته باشد. سازمان داش
مرجع حکمران بر این منطقههه قلمههداد نها دولت ها را مدیریت کرده و ت

حضور نظامی کشوری )چه به صورت دفاکتو و چههه  شود. بدین صورت،
ی و منطقی از نی تواند توجیه عقالت دوژوره( در قطب جنوب نمروبه ص

 باشد.دید حقوقی داشته 

اقدددامات مددورد توافددق بددرای حفااددت از گیاهددان  -2-1

 5وجانوران قطب جنوب
انههه هههای نبا موافقت 1961سال  هده قطب جنوب ازدولت طرف معا 12

ه درنوب سیستمی را بههه وجههود آو ب جقط معاهدهمتعدد خرد تحت نظر 

 
4 . The Antarctic Treaty System 
5 . Agreed Measures for the Conservation of 

Antarctic Fauna and Flora 

http://www.ats.aq/
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همههین اقههدامات مههورد توافههب  نظامهور این نخستین تجلی و ظاند که 
مههورد  1964ل از گیاهان و جانوران می باشد کههه در سههابرای حفاظت 

 در شههده توافههب معیارهای زا ایمجموعهتوافب چند دولت قرار گرفت. 
 ژوئههن در که است معاهده قطب جنوب مشورتی شورای مجمع سومین
 این. شد ارائه "مهشت نامهتوصیه" صورت به بیبل  بروکسل در 1964
 سههال از امهها اسههت قطههب جنههوبمعاهده ای  سیستم از بخشی توافب،
این موافقههت نامههه  (www.ats.aq) آید.نمی در اجرا به دیگر 2011

ای به وجود آورد که در ایههن منطقههه شههکار،  طقه حفاظت شده وی همن
عههالم هدفی ممنوع ا رهو پرندگان برای زخمی کردن و شکار حیوانات 

شامل این منطقههه حفاظههت شههده واقع کل منطقه قطب جنوب  شد. در
 (LYSTER, 1985) وی ه می شد.

دریدایی قطدب هدای موافقتنامه حفاادت از ودو   -3-1

 1جنوب
یره حفاظتی از نظر بههوم شناسههی در قطههب جنههوب در لقه زنجدومین ح

هههای آن، دولههت  نتوجه به مت .با این موافقتنامه ظاهر شد 1972سال 
ر خوک های دریایی، فب ها و پنگوئن قتانه موظفند شکاطرف این مواف

سههال قبههل نماینههد. همچنههین طبههب ایههن ها را هر سههاله محههدودتر از 
این حیوانات را بههه کلههی  گونه های ی ازکار بعض موافقتنامه ملزم اند ش

ی ا هنامممنوع نمایند. در فصل شکار نیز دولت ها باید بین خود تفاهم 
را تحههت کنتههرل  از گونه های این حیوانههات امضا کنند تا شکار بعضی

 یههن موافقتنامههه مکلههف انههدهمچنین دولت های طرف ا خود دربیاورند.
وانات شکار شههده این حی ن و جنستعداد خوک های آبی شکار شده، س

و همچنین کشتی هایی که توسط آن ها ایههن شههکار صههورت پذیرفتههه 
ی مجمع عمومی گزاره برمان گرچه دراین موافقت .است را اعالم نمایند

لی پنج سال پیش بینی شده است و  دولت ها و گردهمایی آن ها در هر
یند و هم آگرد این حال دول عضو می توانند هر زمان که نیاز ببینند  با

 مشکالت خود را مطرح و حل و فصل نمایند. 

موافقتنامه حفاادت از مندابد دریدایی زندده قطدب  -4-1

 2بونج
  ی ها  یاسترات  قطب جنوب زنده  ییایدر معاهده حفاظت از منابع

کرده   نیتدو  رانهیشگیپهای  کردیو رو  ستمیاکوس یاجرا ی را برا یابتکار
که   یو اقتصاد ی اسیس ی فشارهادر چارچوب   هیچالش ها بو ن یاست. ا
 ستم یاکوس تیریمد یبرا یحرکت علم جهت تداومدولت  24 میبا تصم

ده حفاظت از منابع زنده  اهمعها،  چالش  نیا رغم یعل .تشده اس جادیا
  م ی و تصم بینظارت ، تحق یجامع برا م یرژ ب ی قطب جنوب ییایدر
کرده   فیتعر 2مطابب ماده  ستمیاکوس بیدر  التی در مورد ش یریگ

  ش یکه ب یاز اقدامات حفاظت یع یوس فیط نییبا تع 2است ، اهداف ماده 
در این   3صید کریل  شوند.  یم  یاتیلم ع ،ن شده اندیمورد تدو  200از 

اکوسیستم کنوانسیون   کردیاست و محور رو  ریسابقه متغ یدارا معاهده 

 
1 .The 1972 Convention for the Conservation of 

Antarctic Seals (CCAS) 
2 . The 1980 Convention for the Conservation of 

Antarctic Marine Living Resources 
 نیدارد.ا  گویهمچون م یاز جانداران سخت پوست است که ظاهر یا  گونه . 3

جنوبگان به  لیکند. کر یم یزندگ یمنجمد جنوب انوسیاق یجاندار در آب ها
 6جانور به  نیول ا . طکندیم هیتغذ زیر یهاتوپالنکتونیاز ف میرت مستقصو
 .کندتا شش سال عمر  تواندیو م رسدیگرم م 2و وزنش به  متریسانت

  ی ها شرفتیپ لی، به دل 2007مخصوصا در سال  ریاخ یبود. در سال ها
محصوالت   یتقاضا برا شیو افزا ایدر در عیکه باعث پردازش سر یفن
  ی براکه  نیپروتئ یکاو خور 3امگا  یمکمل ها  هی، به و شده لیکر
منابع   یابیارز این معاهده  صید شد.تن  764000 ، تهیه می شود انیآبز

را به خود اختصاص داده است. در   2 کرده است که اصول ماده هیرا ته
توسعه  . کرد دییل را تأیمنابع کر صید اهداف مربوط به ،ونیسی، کم1990

نه سهام  ساال د عملکر یبرارا  د یص یها تیمحدودکریل،  مدل بازده
براساس معیارهای   قاعده بخش اول  (1398راثی، ) کند. ی م ن ییتع لیکر

  میزان افزایش به حداقل رساندن خطر  یتالش برا ن یا .است ماده دوم
محیط زیست و تنظیم بر حفظ قاعده م دو  میاست. تصم یریگیماه

  ( آمده است ، 3b) 2که در ماده  رهمانطوتوازن بین طعمه و میزان شکار 
  د یفرض است که در ص نیبر اساس اسطح سازش  نیا متمرکز است.
  محاسبه  از پس .است یطح قابل قبولس ٪50 میزان شیالت خاص

به  جر من  یریگ م یتصم عده، بخش سوم قا 2و  1شماره  یارهامعی
شود. انتخاب   ی( مصیدسطح  ا یاز دو محصول )سطح پایینی انتخاب 

  است.  یریگ میتصم قاعده در  اریعمتحقب هر دو  ی بازده به معنا نیکمتر
  ت ینه تنها محدود قطب جنوب ییایمعاهده حفاظت از منابع زنده در

از جمله   کمیاب ی گونه ها یرا برا ستمیبر اکوس یو مبتن رانه یشگیپ یها
کوشد   یکند، بلکه م یم نییتع  ها یماهسایر و  لیکر یماه ریذخا

معاهده   ستیز طیحمکنترل کند. برنامه نظارت بر  زیرا ن ستمیاکوس
بر گونه   نظارت یبرا 4 1985قطب جنوب ییایمنابع زنده درحفاظت از 

 :را دنبال می کند  ریاهداف زاین برنامه   .شد سی تاس یدیکل یها
،   ستمیمهم اکوس ی در مؤلفه ها ریگشمچ رات ییو ثبت تغ ییشناسا -

 قطب جنوب  ییایحفاظت از منابع در  یبرا یا هیبه عنوان پا
و   یتجار یگونه ها صیداز  یناش راتییتغ نیب بخشیزیتما یبرا -
 .یکیولوژیو ب ی، از نظر جسم یطیمح یریرپذییاز تغ یناش راتییتغ

کار   یبمنجمد جنو انوسیاق ستمینظارت بر کل اکوس (1398)راثی، 
 ب یشاخص را تصو یمعاهده مفهوم گونه ها نیا رایاست، ز یمیعظ

تماالً منعکس کننده  احه ک  مرتبط ا یوابسته  ی کرده است. گونه ها
هستند. گونه   یریگیمنابع ماه تیو در دسترس بودن و وضع راتییغت

قطب جنوب   ی ها ستم یاکوس ی اصل یها تیموقع ی شکار برا یها
بر  یعمده ا ریتواند تأث یبالقوه م دیصه ک ییانتخاب کرده اند، جا

  یی ایدرهر گونه  ی از پارامترها برا ی داشته باشد. تعداد ییایدر ستمیس
  ا یدر دسترس بودن طعمه  راتییتا به تغ رندیگ یقرار م یمورد بررس

  ه ی رو  زا یپاسخ دهند. معاهده مجموعه ا یطیمح ستیر و عوامل زشکا
عضو   یآورده است که توسط کشورهانظارت استاندارد را به وجود  یها

  ن ی که در آن تعامل ب ردیگ ی شرکت کننده مورد استفاده قرار م
  ی مورد بررس  اتیبا جزئ ستیز طیو مح یریگیه ها، ماهعمط ان،ی شکارچ

  ط ی برنامه نظارت بر مح یچالش اساس  (1398، )راثی .ردیگ یقرار م

قطب جنوب   ییایمعاهده حفاات از منابد زنده در ستیز

  ی برا یریگ م یتصم قواعددر  ستم یاکوس یداده ها ی ، اجرا1985

 کارگروه در  ندهیآو  یمفهوم محور بحث فعل نیاست. ا التیش تیریمد
  1987که از سال   ستمیاکوساست. با وجود   ستمیاکوس تیریدنظارت و م

اطالعات   نیتالش شده است تا از ا راًیمورد نظارت قرار گرفته است ، اخ
از آن به   یبخش .استفاده شود یریگ میتصم قواعدبر  یرگذاریتأث یبرا

 
4 . CCAMLR Ecosystem Monitoring Program 
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در   دار یمدت پا یناز اطالعات طوال نان یو اطم ستم یاکوس یدگیچیپ لیدل
در   یبازرسروند بر  یکنون یها یابیدسترس است. ارزر د  صید مورد

  ن ی روند تمرکز دارد. ا حیتوض ی اهمراه با مدل ها بر یدص یپارامترها
ل  یکر یکوچب برا یتیریمد م یاز توسعه رژدر صدد است تا  ندیفرا

پراکنده   ی ریگیماهبرای حاصل کند که تالش  نانیاطالع دهد و اطم
 ل را به حداقل رساند.ی مرتبط با کر ا یوابسته  یگونه ها تیراتاث

 

بدرای موافقتنامه تنظیم فعالیت هدای انجدام شدده  -5-1

یددا  19881 دسددتیابی بدده منددابد معدددنی قطددب جنددوب

 2لینگتونکنوانسیون و
ایههن سههوال کههه )) چگونههه از معههادن  1988تهها  1982ی بین سال ههها

بهره برداری شههود؟(( در وب جن غیرقابل پیش بینی و کشف نشده قطب
انجههام شههده و ام شد. سلسله اقدامات قالب مصاحبه از افراد مختلف انج

 فعالیههت تنظیم تحقیقات مختلف دراین حوزه، منجر به ایجاد موافقتنامه
 یهها  1988 جنوب قطب معدنی منابع به یدستیاب برای شده مجاان های

قطههب وع موضهه  (MURPHY, 1991) ولینگتون شههد. کنوانسیون
 مههیالدی( هههم 1987وم مجمههع عمههومی )جنوب در اجالس چهل و د

ل نیز خواستار مشارکت کامههل ن ملن رو اعضای سازمامطرح شد. از ای
وب از جملههه نظههام همه جامعه بین المللی در مباحث مختلف قطب جنهه 

د. در اجالس چهل و سوم مجمع عمومی در سههال منابع معدنی آن شدن
 وننعقاد کنوانسههییشتر متوجه انتقاد از اه باظرمیالدی، بحث و من 1988
آن بههر روی محههیط معدنی و آثار زیانبار  راجع به منابعولینگتون  1988

م بههه زیست شده بود. در مقابل اعضای مشورتی معاهده قطب جنوب ه
گیههری و پههذیرش قطعنامههه هههای  اتحاد و عدم مشارکت خههود در رای

 Rothwell) .مربههوط بههه مسههائل قطههب جنههوب ادامههه دادنههد

D.R,1990) بههرای  ه ایقوق بههین الملههل تههدابیر ویهه بالً حگرچه ق
صورت ایجاد آسیب   سئولیت درحفاظت از محیط زیست اندیشیده بود )م

لمللی( ولی بعدها کافی نبودن های زیست محیطی همانند نظارت بین ا
زیست محیطی قطههب جنههوب و حفههظ آن  عیتاین تدابیر مطابب با وض

تههوح شههدن ایههن یب سال بعههد از مف( SANDS, 1994) آشکار شد.
تقاد از سههازمان هههای لیا با هدف انفرانسه واسترا ضا،قتنامه برای اممواف

م کردند زیست محیطی بین المللی به دلیل دو حادثه بزرگ دریایی اعال
سلسههله حههوادث پههیش که کنوانسیون ولینگتون را امضا نخواهند کههرد. 

از لزوم  بیشتر کرده و زمزمه هایی ارع آمده، حساسیت ها به این موضو
ای معههدنی در دریهها( از الیههت ههه الیههت ههها )فعاین قبیل فعممنوع شدن 

، رسانه ها ، فعالین محیط زیست و برخههی سیاسههتمداران بههه مطبوعات
نظههر  در نهایت اجرایی شدن این موافقتنامه منوط به اتفاقید. گوش رس

بود که با تحقیههب  بنوقطب ج معاهدهتمامی کشورهای تشکیل دهنده 
ولههد شههده، ی که مرده متادنوزه سان ین شرط، این موافقتنامه بنیافتن ا

 تنفس و ابراز وجود پیدا نکرد و اجرا نشد.  گاه مجال هیچ

یط زیسدت قطدب جندوب پروتکل حفاادت از محد  -6-1

 3(Pepta) 1991د( )مادری

 
1 .The convention on the regulation of Antarctic 

Mineral Resource Actives (CRAMRA) 
2 .Wellington convention 

  (1991 جنوب قطب معاهده به منضم یستز محیط از حفاظت پروتکل).  3

 .دبوقطب جنوب درعرصه بین المللی    معاهدهنقطه بازگشت    1991سال  
اجرایههی سال از  30، بعد از 1959نوب ب جقط معاهدهچرا که براساس 

طالیههی و منصههوری ) بایسههت کنفرانسههی جهههت بههازبینیشدن آن می 
 23توافقنامههه در  بعد از اجرایههی شههدن تشکیل می شد. معاهده( 1385
حفاظههت از محههیط زیسههت در پروتکههل  1991اکتبر  4، در 1978ژوئن 
 5بهها  ش اسههتر تههالاین توافههب د اق شد.لحا همعاهدبه  امضا و  مادرید

اثههرات  نوران، ارزیابیودگی دریایی، گیاهان و جاضمیمه خاص درباره آل
از محههیط زیسههت شههده زیست محیطی، دفع زباله و منههاطب حفاظههت 

در  (ویکههی پههدیای فارسههی) جلوگیری نماید. و از ایجاد آلودگی حفاظت
قی کههوچکی را حقویم چنین گفت که هر ضمیمه یب رژ واقع می توان

 (WELCH,1992) (Redgwell,2014) رده است.و به وجود آ
ضمیمه ششم درباره مسئولیت ناشی از شرایط اضطراری  2005ال در س

در این پروتکل نشده است.  شد که تاکنون اجرا زیست محیطی پذیرفته
هر گونه فعالیت برای دستیابی به منابع معدنی به غیر از اهداف علمههی 

اساس ایههن پروتکههل، قطههب  بر( ویکی پدیای فارسی) د.باشمی ممنوع 
صلح و پیشرفت علم برای بیعی ه عنوان منطقه حفاظت شده طجنوب ب

شههده در  مهمترین موضوع بیان (1385طالیی و منصوری، ) اعالم شد.
قطههب  ( ممنوعیت جستجو و استخراج مواد معههدنی در 7ده پروتکل )ما

جمههع عمههومی سههازمان ملههل در مید تاک 4سال بود. 50جنوب به مدت 
باشد  باید به صورت دائمی مزبورخصوص این پروتکل آن است که منع 

رتی و اجرایههی در زمینههه اطمینههان از های نظاکانیزم و در ضمن باید م
رقرار گههردد. همچنههین الزم بههه مادرید ب 1991ت پروتکل رعایت مقررا

 یسههتط زبههه محههی ذکر است که کنفرانس سازمان ملههل متحههد راجههع
جنههوب بههه  ( ارزش قطههب1992ژوئن  14تا  2 – توسعه )ریو دوژانیرو و 

ای پهه وهش ههه ه ویهه ه پ وهش های علمههی بهه  عنوان یب ناحیه برای
مورد شناسایی قرار اساسی را برای شناخت و درک محیط زیست جهان 

بعههد از موافقههت  1997دسههامبر  15در  (1385طالیی و منصوری ) داد.
رایههی پروتکههل( )مطابب با مواد اج ATCPو عض  ژاپن به عنوان آخرین

 از امضای آن، به مرحله اجرا درآمد. روز 30گذشت  پس از
 ان چنین خالصه نمود:اصول اساسی پروتکل را می تو

جنوب را لغههو نمههی کنههد، فقههط یههب  طبق معاهدهپروتکل اساساً  -1
توافههب  رداد اصلی اضافه می کند. همانطور که قبالً موردپیوست به قرا

وبی عرض جندر  معاهدهنده مورد پوشش ه بود منطقه باقی مافتگر رارق
هههم  یخچال هادرجه جغرافیایی خواهد بود. این منطقه شامل  60 ارمد

قههرار شههمول توافههب نامههه ز ا ود. با این حال دریاهای آزاد خههارجمی ش
 گرفته است. 

قطب جنوب نباید اثههرات  معاهدهشده مطابب با  ای انجامفعالیت ه -2
کوسیستم منطقه گذاشههته و حتههی ا حیط زیست اطراف آن و ر می بمنف
 قدور باید آن اثرات به حداقل برسد. چنین فعالیت هههایی بایههد دارایالم

 آثاری از این قبیل داشته باشند:

 
Protocol on environmental protection to the antarctic 

treaty (madrid 1991) (PEPAT). 
ت های دولت به عنوان دول 27از  دولت 23هنگام امضای کنوانسیون . 4

ا امضا کردند. سه کشور هند، کره جنوبی و مستشاری عضو کنوانسیون آن ر
امضا نکردند عبارت اند از: نکردند. از جمله کشورهای عضو ناظر که ژاپن امضا 

 نمارک، گواتماال، پاپوآ گینه نولواکی، دا کسبلغارستان، کوبا، چ
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خشکی، یخ های قطبی و یخ های موجههود در دریهها ی هابر محبط  .1
 نباید تاثیری بگذارد. 

نه هههای گیههاهی تههاثیری گو ی و نباید بر گونه های جمعیتی، جانور .2
 وء بگذارد. س

مههه ریههزی شههده بایههد بر فعالیههت هههای برناتاثیرات محیط زیست  .3
 ش ارائه شود. ارزیابی شده و به صورت گزار

شده بهها هههدف شههناخت امکههان  م جاپیگیری مداوم فعالیت های ان .4
گی های مهههم ایههن پروتکههل و ت محیطی یکیاز وی ارزیابی اثرات زیس

پروتکل(  4ت)به تعداد منضم به این پروتکل است( یوسضمیمه های )پ
 1980از سههال  1991پروتکل  (ROTHWELL,1990) (9)ماده 

قطب جنوب بوده اسههت. از  همعاهدیکی از مهم ترین ضمایم مربوط به 
 نامه به اجرا گذاشته شههد، رژیههم حفههاظتیوقتی که موافقت 1998ویه ژان

این رژیههم ( ROTHWELL,2000) زیست محیطی به وجود آمد.
رویههه هههای جههاری، اطی و با اتخاذ تدابیر احتیهه  1964حفاظتی از سال 

 ختلف ارائه شههده بههود.توصیه های مشورتی سازمان ها و دولت های م
قطههب می )تحقیقات علمی( آمیز و عل کاربرد صلحبر  ماده دوم پروتکل

نمههی توانههد ارزش  جنوب تاکید می کند. به نظر می رسههد ایههن جملههه
نه با بیانی سیاسی ترجیح افقتاای مواشد. چراکه طرف هه باشتحقوقی د

پرستی  سیاسی از خود نشان دهند. از این منظر این بدین  اده اند نوعید
زیسههت و انی )در محیط نوع دخالت انسمعناست که قطب جنوب از هر 

مههاده  شههد.حاکمیت بر آن ( منع شده است که البته نمی تواند صحیح با
وب و حفاظت از ارزش قطب جن  حفظ اکوسیستم بر  ریدسوم پروتکل ماد

ابع موجود در آن در صورت ساخت و ساز و برنامههه ریههزی های ذاتی من
 مینههه ای راز 3ع ماده واقدر د کرده است. جهت بهره برداری از آن تاکی

فراهم ساخته است که وقتی از منابع قطب جنههوب بهههره بههرداری مههی 
یان های ز ای به حداقل رساندنبر یزینه ممنوعیت بلکه برنامه رشود، 

داد فعالیت های برنامههه ریههزی شههده را ام زیست محیطی از طریب انج
زیسههت، یط محهه  ، 3در واقع بنههد اول مههاده  مورد تاکید قرار داده است.

وحش و زیبایی قطب جنوب را مدنظر قههرارداده و بههر  یستم، حیاتاکوس
از برخی ن ماده نیز هماوم ها تاکید کرده است. بند دحفاظت وی ه از آن 

ن آورده است. اولین اصول مورد محیط زیست سخن به میا صول اولیها
ارزیههابی ، اصههل دومین اصل نیههز می باشد. 1م اصل احتیاطبحث بند دو 

جههدای از تحقیقههات علمههی صههورت  می باشههد. 2طیرات زیست محیاث

 
1 . Precautionary Approach 

 غیاب در هک کندمی بیان ریسب مدیریت به اطیاحتی درویکر یا احتیاطی اصل
 سیاست یا اقدام آن اگر یست، ن مضر سیاستی یا اقدام که علمی اجماع این

 قانونی ارب باشد،  زیست محیط به یا عموم به زدن ضرر ریسب به مشکوک
 .دهدمی انجامش که است کسی دوش بر نیست مضر کار این که این اثبات

 ی()ویکی پدیای فارس
2 . Environmental impact assessment 

گان جهت فکر کردن هدف از این ارزیابی، مطمئن ساختن تفکر تصمیم گیرند
 گیری، یا در زمان پیشرفت پروژهمحیطی در زمان تصمیمبه اثرات زیست

محیطی را المللی ارزیابی اثرات، ارزیابی اثرات زیستانجمن بین  .باشدمی
کاهش اثرات ارزیابی و ایند تشخیص، پیش بینی، ند: فرکگونه تعریف میاین

به تصمیمات گرفته شده و تعهدات بیوفیزیکی، اجتماعی و دیگر اثرات مربوط 

 .باشدایجاد شده می

 نههوعمعدنی در قطههب حنههوب را مم بهره برداری از منابع 7گرفته، ماده 
سههت ایههن دقیقههاً معههین نکههرده ا ل این مههادهحاده است ولی با این کر

یههزان شههمول ، م4چه مناطقی می شود. گرچههه مههاده ممنوعیت شامل 
کرده است یایی قلمداد درجه جغراف 60معاهده را در عرض جنوبی مدار 

ههها از منظههر نمی تواند شامل دریاهای آزاد شههده و آن این حال  ولی با
تخراج و امکان کشههف، اسهه به دلیل وجود ر دهد. قرایر حقوقی تحت تاث

ف ناطب اطرادن در قاره، بعید نیست که این موارد آب های محفاری معا
غرافیههایی را درجه ج 60ار قاره و مناطب حاشیه ای در عرض جنوبی مد

را بهره برداری از یخچال هههای طبیعههی  7اگرچه ماده  .نیز در بر بگیرد
یچ شههود ههه  ه ادعههاود صحیح نیسههت کهه وج اینمنع نکرده است ولی با 

 (ROTHWELL,2000) وجههود نههدارد.مقرراتههی در ایههن زمینههه 
پروتکههل در مقابههل تغییههرات اصل کلی زیسههت محیطههی ممکن است 

به میههزان قابههل تههوجهی  یخ های قطبی،ا و احتمالی مناطب اطراف دری
ای ه انههدازه مانع عملکرد طبیعی یخچال ها شود ولی اگر این عملکرد ب

 .ته باشههداهده هیچ ممانعتی نمههی توانههد داشهه نباشد، از نظر مع گیرچشم
عات بین دولههت ههها، پروتکل مادرید در مورد ارائه و تبادل اطال 7ماده 

را بههه کههار بههرده اسههت. (( ریضههرو  ملی فرآیندعبارت ))وظیفه تشکیل 
و هدف از این کمیته ارائه اطالعات به دولت ههها در مواقههع اضههطراری 

( ارزیابی زیست محیطی منطقه و نیز )ارائه گزارش ث و وادن حپیش آمد
بههه نظرمههی رسههد ایههن  (POLK,1998) ت هاست.بادل آن با دولت

برای کمب  هنگی بین دولت ها می تواند مفید باشد.اقدام در جهت هما
د، کمیته حفاظت از محیط زیست تشکیل شههده ای پروتکل مادریبه اجر

کمیته  تشکیل شد. در این 1998ل سا است. اولین جلسه این کمیته در
وز نقطب جنوب تدوین شد. هظ محیط زیست مرتبط با حف برنامه کاری

ه ای در این رابطه تشکیل شود یا نه، توافقی مبنی بر اینکه ساالنه جلس
که باعث  بودمادرید دارای یب نقطه ضعف بزرگی شده است. پروتکل ن

 بنههابر بنههددت کاسته شههود. ه شاز اعتبار این سند بین المللی ب بود شده
سه سال پروتکل بههه مرحلههه به مدت چنانچه این پروتکل  25اول ماده

 می توانستند از پروتکل خههارج شههوند. عضو د، کشورهاییرسمی اجرا ن
با اینکه از تاریخ  به مرحله اجرا درآمد.  9981تکل در سال  در نهایت پرو 3

می گذشههت ولههی  سالبه وجود آمدن پروتکل تا اجرای آن بیش از سه 
ج نشههدند. پروتکل خههاراز این هیچ یب از دولت های عضو خوشبختانه 

 50تغییرات در آن بههه مههدت  نقطه حائز اهمیت پروتکل مادرید، اعمال
به نظههر نمههی رسههد ایههن ن است ولی در کل سال بعد از اجرایی شدن آ

نظام معاهده ای قطب   (HERBER,1992) وضعیت احتمالی باشد.
های بههین المللههی  های سازمانو پشتوانه از حمایت  نکهای جنوب بدون

 باشد، از طرف دولت ها تشکیل شده است. این موضوع یکههی رداربرخو
نظههام  چهههگراز مهم ترین وی گی های این نظههام حقههوقی مههی باشههد. 

فراتر محدوده قوانین سازمان ملل ی تواند از قطب جنوب نم معاهده ای
چوب ایههن ماً در چههاره بایههد، رسهه ر کهه طههو رود ولی با این حال فعال آن

دولت های عضههو معاهههده قطههب جنههوب بهها .زمان قرار نگرفته استسا
همکاری می کنند و در جلسات ایههن سههازمان سازمان های بین المللی 

جمله این سازمان ها که با عضو ناظر شرکت می نمایند. از    ها به عنوان

 
Principle of Environmental Impact Assessment Best 

Practice." International Association for Impact 

Assessment. 
3 . Walkout Clause 
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ب جنههوطههب دولت های عضههو معاهههده قطههب جنههوب در ارتبههاط بهها ق
 اند از: رت عبای کنند مکاری مه

ان بین المللی هوانههوردی غیههر قیانوس شناسی، سازمکمیته بین المللی ا
لههی ئو(، سازمان آب نگاری بههین المللههی، سههازمان بههین الملنظامی)ایکا

 (ROTHWELL,1999) ی بین المللی.دریانوردی و سازمان هواشناس
کیالتی را بههرای تش خودنظام معاهده ای قطب جنوب در درون سیستم 

فاظت  همراه با موافقت نامه حی خود ایجاد کرده است. مثالًیازهارفع ن
ای با نام ))کمیتههه نههاظر بههر ر دریایی قطب جنوب، کمیته از منابع جاندا
نههین ه اسههت. همچدر اقیانوس منجمد جنوبی(( تشکیل شههد صید ماهی

، 1998ه نویهه بعد از اجرایی شدن پروتکل حفاظت از محیط زیسههت از ژا
بهها در نظههر  د.ز محیط زیسههت تشههکیل شهه فاظت اته حیمکمیته با نام ک

عضو آن، وقتههی بههه معاهده ای قطب جنوب و دولت های  نظام گرفتن
حقوقی بههین المللههی نگههاه مههی ( این نظام 1961-2018ساله) 56دوره 

ها درایجاد مکانیسم اداری موفب، انعظاف پذیر  کنیم موفقیت آن دولت
نظههر گههرفتن وب )بهها درطب جنر موضوعات مرتبط با قه دوسعو رو به ت
یم. به خصوص در باب ممنوعیت به ان( هستو کاستی های فراو نواقص 

ب شههاهد کار بردن اهداف نظامی و استفاده صههلح آمیههز از قطههب جنههو
همچنههین موفقیههت نظههام  توافب دولت ها در مورد این موضع هسههتیم.

مههی و از تحقیقههات علنی یباجنوب در حمایههت و پشههتمعاهده ای قطب 
ای قطب  ست. در واقع نظام معاهدهسیستم منطقه انکارناپذیر اظ اکوحف

کلههی اعضههای آن پایههه  1را باید نظامی دانست که بر پایه اجماعجنوب 
الش اسههت وضههعیت ست و با تکیه بر این موضههوع در تهه گذاری شده ا

ز د ا( خود را حفظ کند. به دلیههل همههین وی گههی بعهه De factoفعلی )
ای داد. بایههد چاراً تن به تغییرات عمههده قی نااین نظام حقو 2000ال س

اذعان نمههود کههه در موضههوعات حفاظههت از محههیط زیسههت و توسههعه 
 ار مفیدی داشت.تحقیقات علمی این نظام حقوقی کارکرد بسی

 قطعنامه های بین المللی مرتبط با قطب جنوبمفاد  -7-1
ی اساس امه ها، می توان به نکاتطعناد تمامی این قدر کل با بررسی مف

که برخی از آنها   –. این نکات اساسی  افتدر زمینه قطب جنوب دست ی
مفهوم میراث مشترک بشریت و کههاربرد آن نسههبت بههه  به طور وی ه به

 وب مربوط است عبارتند از:قطب جن
قطب جنوب باید همواره به نفع بشر و منحصراً برای اهداف صههلح  -1
نظههامی منطقههه ای غیر منطقهدر واقع این ر گیرد. قراده میز مورد استفاآ

 است.

قطههب داف و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد باید در ها -2
 جنوب به اجرا درآید.

 ن المللی، اقتصاد، محیط زیست،قطب جنوب برای صلح و امنیت بی -3
 شرایط اقلیمی، پ وهش های علمی و هواشناسی اهمیت دارد.

ت جمعی و بهها صوربه د این منطقه بای منابع از اریه و بهره برداراد -4
 با اهداف منشور سازمان ملل منطبههبعه جهانی و نیز باید مشارکت جام

ری بههین بوده و برای حفظ صلح و امنیت بههین المللههی و تههرویج همکهها
 المللی به سود بشریت تمام شود.

ی حفاظت جامع از محیط زیست قطههب جنههوب و اکوسیسههتم ههها -5
ه اعضای جامعه بههین مرکت همذاکره و مشااز طریب ید با وابسته به آن

همچنههین در ایههن رسههتا و بههرای  وبه نفع همههه بشههریت باشههد. المللی

 
1 Consensus 

بیسههتگاه جلوگیری از تخریب محیط زیست این منطقههه بایههد از تعههداد ا
اکتشافی در قطب جنوب به دلیل  –های علمی و ماموریت های علمی 

و اکوسیسههتم  قطههب جنههوبست زی انسانی بر محیطتاثیر فعالیت های 
 بسته به آن کاسته شود.اهای و 

جنوب باید به عنوان منطقه طبیعی تحههت حفاظههت و یهها بههه ب قط -6
مههل همههه عنوان پارک جهانی شناسایی شود. از این رو با مشههارکت کا

محههیط زیسههت  اعضای جامعه بین المللی، برای حمایههت و حفاظههت از
ه بشههریت ی نفههع همهه براآن های وابسته به قطب جنوب و اکوسیستم 

 اصل می شود.نان حاطمی

قطب جنوب باید به موجب فصل   تی عضو معاهدهدولت های مشور -7
که از سوی کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به  –  21دام  دستور اق  17
معاهههده قطههب  3و طبههب مههاده  –حیط زیست و توسعه پذیرفته شد م

 جنوب اطمینان حاصل کنند که :

 -ای پ وهشههیلیههت ههه ت آمههده از فعات به دسهه عااطالداده ها و  ف: لا

المللههی ه در دسترس جامعه بین در قطب جنوب آزادان علمی انجام شده
 خواهد بود.

پوزیومهای دوره از طریب اقداماتی همچون تشکیل سمینارها و سم ب: 

لی و موسسات تخصصههی سههازمان ای، دسترسی جامعه علمی بین المل
یههی و الط) هیل کننههد.عههاتی تسهه اطالو  ه چنین داده هههاملل متحد را ب

 (1385منصوری،

 معاهده ای قطب جنوب امص نظنواق-2
عنههوان نظههامی بههی نقههص و نظام حقوقی قطب جنوب را نمی توان به 

جدیههدنظر اساسههی در نظههام معاهههده ای دموکراتیب دانست. در بههاب ت
داتی از طرف دولت ها و سههازمان هههای بههین المللههی قطب جنوب انتقا

 بودهمتعلب به جامعه جهانی  قطب جنوب باید منطقه ای فت.صورت گر
باب اقداماتی را انجههام دهنههد. بههه ولت ها باید به نام بشریت در این و د

می و آفریقایی بایههد عقیده او دولت ها علی الخصوص دولت های اسال
به عنوان میراث مشترک بشریت شناخته   رسماً  تالش کنند قطب جنوب

 The Antarctica Question in the United) شههود.

Nations,1986 ) حب و جنههوب غیرقابههل تصههابر این اساس قطب
زمینی دولتها مردود بههوده و اکتشههاف و تملب است. بنابراین دعاوی سر

ریت صورت گیرد. همچنههین آن باید برای نفع بش بهره برداری از منابع
د بایهه منافع حاصل از آن نیز به صورت عادالنه میان کشورهای جهههان 

سههتر و اعمههاق دریاههها )ب اکنون در خصههوص قسیم شود. چنین نظامیت
 (1385طالیههی و منصههوری،) 2یاهههای آزاد( وجههود دارد.زیربسههتر در

 شامل موارد زیر باشد:د انادات در مورد قطب جنوب می تون انتقمهمتری

 ادعای حاکمیت بر قطب جنوب و تداوم آن .1

ی یعنههی قطههب ظههامی ندر منطقه عاری از هر گونه خشههونت و درگیههر
جامعه بین الملههل گیر ای حاکمیت معضلی است که گریبان جنوب، ادع
هههر چههه اسههناد مهمههی همچههون ( BAŞLAR,1997) شده است.

خههوک هههای آبههی قطههب  ، موافقت نامه حفاظت ازمعاهده قطب جنوب
 اقدامات جنوب، قطب زنده دریایی منابع از حفاظت جنوب، موافقت نامه

جنههوب و پروتکههل  بقط وجانوران گیاهان از تاظفح برای توافب مورد
بر  تالش برای رد ادعای حاکمیتزیست )مادرید( در حفاظت از محیط 

 
 کنید حقوق دریاها مراجعه 1982کنوانسیون  160و  140مواد  برای نمونه به.  2
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ولت منافع استرات یکی هفت دقطب جنوب باشند، نزدیکی جغرافیایی و 
ترالیا، شیلی، فرانسههه، نیوزلنههد، نههروژ و بریتانیهها( در قطههب )آرژانتین، اس

 نکههار اسههت.این قاره غیههر قابههل ا بر ها جنوب و تمایالت حاکمیتی آن
(CONFORTI , 1986) ز رژیم حقوقی بین المللههی دربههاره رو ام

 resاطب و یخچال های قطب جنوب یعنههی منابع جاندار موجود در من

nullius (،یهها بههدون صههاحب چیههزی بههه کسههی تعلههب )عههدم res 

communis  تعلب چیزی به همههه )اشههتراکی( ( و( res publica 

 نتیجههه ای نرسههیده اسههت.بههه  هنههوزه همه ملت ها( ب علبمت )سرزمین
(CHOPRA,1988) (VERHOEVEN, J., SANDS, 

P., & BRUCE, M,1992) (JORGENSEN,1991) 

(LEFEBER,1990) (Netherlands Yearbook of 

International Law ) مادامی که معضل حاکمیت بر قطب جنوب
 د. البتههه تههاحیح نموری صبردااین منطقه بهره نشود، نمی توان از حل 
، بههه ی حاکمیت بر قطههب جنههوب روزهیچ یب از کشورهای مدع بدین

طور انحصاری آن منطقه را تنها متعلب به خههود )بههه عنههوان بخشههی از 
ه اند. می توان گفت از منظر عرف حقوق بین الملل سرزمینشان( ندانست

 ابلمق رد( JOSEPH,1998.) را ادعا نمایند. می توانند چنین حقی
ع همههه ای نفهه ید بههرنوب باقطب ج در حال توسعه،به اعتقاد کشورهای 

ملل و تحت کنترل و نظارت یب نهاد بین المللی قههرار گیههرد. آنههها بهها 
و لزوم تطبیب قواعد کهن و اسههتعماری  1استناد به تغییر اوضاع و احوال

ی قطب جنوب را الزم م با واقعیات فعلی، تغییر ماهیت رژیم معاهده ای
تصههرف ین از طریب مه تصاحب و تملب سرزدولتهای مزبور شیو نند.دا

نده از دوران استعماری دانسته و پیشنهاد می کنند ا شیوه ای بازمامؤثر ر
هههای تصههرف و تصههاحب نشههده سههرزمین این شیوه نباید در خصوص 

دهههه بر همین اساس سری النکا و مالزی دراواخههر  جهان اعمال شود.
 ید برای نفههعجنوب بابع قطب ردند که منارح کا مطاین نظریه ر 1970

نیاز کشورهای در حال توسعه بهره بههرداری  هو با توجه ب جامعه جهانی
تحههت  وبجنهه شود. از این رو برای تحقب این امر الزم است که قطب 

 (Blay,1989) نظارت و کنترل سازمان ملل متحد قرار بگیرد.

 راتیک درباره مسداللمکانیسم تصمیم گیری غیر دموک .2

 ب جنوبمختلف قط

تکل مادرید را هم می توان ب پرو یوی تا تص یعن 1991تا  1982سال  زا
)گههروه خههاص( در مههورد آن  2دوره ای نام برد که بههه صههورت گروهههی

به  تصمیم می گرفتند. دلیل آن افزایش تدریجی کشور های مستشاری
مستشههاری بهها بههه  ساله، کشورهای 9هده بود. در دوره عنوان عضو معا

 جمله: زشدند ا دست آوردن وضعیت حقوقی، عضو معاهده قطب جنوب
ن ( چههی1983(، هنههد)1988سوئد )(، 1987) آلمان شرقی(،1987برزیل )

(. بدین صورت 1988( و اسپانیا )1987( ایتالیا )1985(، اروگوئه )1985)
صمیم گیههری نظههام معاهههده ای قطههب کشور مکانیسم ت 22با پیوستن 

 ب به صورت گروهی )گروه کوچکی از کشههور هههای دنیهها( درآمههد.جنو
(SAHUIRE,1992) می باشد که مجمع سههاالنه ضیح ه توم بالز

نجمنههی بههین المللههی بههرای پههذیرش و شورای مشورتی قطب جنوب، ا
کشور حب تصمیم  53کشور از  29نوب می باشد. تنها جقطب مدیریت 
توانند در آن شرکت کنند. کشور می  24دارند و این مجمع را  گیری در

 
1 . Change of circumstances  
2 .Oligarchy 

وه بههر د که عالم دارناعضای دارای حب تصمیم ))کشورهای مشاور(( نا
نیههز هسههتند کههه  کشور دیگههر 17کشور اصلی امضا کننده معاهده،  12

شرکت در جلسات با انجام فعالیت های علمی قابل تمایل خود را برای 
وستن پههنج با پی 1991از سال  (www.ats.aq) .توجه، نشان داده اند

ی کشور دیگر به آن، به تدریج مکانیسم تصمیم گیری به سههوی جهههان
بههدین ترتیههب رژیههم حقههوقی ش رفههت. شههدن پههی شدن و دموکراتیب

( BECK, P.J. , 2013) ر این معاهده چیههره گشههت.دموکراتیب ب
دو  در چارچوب چنین سیستمی، نظام معاهههده ای قطههب جنههوب را بههه

 قسمت تقسیم کردند:
هههر  1983شاری که دارای حب رأی بوده و تا سال تمسکشورهای  -1

مههی  به بعد ساالنه یکبار تشکیل جلسههه 1983 دو سال یکبار و از سال
 ند.داد

که حب رأی نداشتند. ایههن کشههورها فعالیههت کشورهای عضو ناظر  -2
چندان جدی در زمینه قطب جنوب نداشتند و فقط با تصههویب معاهههده 

هههده شههدند ایههن کشههورها اقطب جنوب دارای وضههعیت حقههوقی در مع
اتههریش، کانههادا، کلمبیهها، کوبهها، جمهههوری چههب، کههره، عبارت انههد از: 
، رومههانی، اسههلواکی، پاپوآ گینه نو ارستان،اال، مجگوآتم دانمارک، یونان،

هرچه دولت ها برای تبدیل شدن بههه عنههوان ئال. سوئیس، ترکیه و ونزو 
یهها تنظههیم  و تحقیقههاتی علمههی ری با ایجههاد مراکههز دولت های مستشا

الیت های علمی مرتبط بهها قطههب جنههوب سفرهای علمی و هر گونه فع
ت اول بههه ر اولویهه ایگههاه دایههن ج 1980تالش کننههد، از اواسههط سههال 

در حقوق بین  (STOKKE,1992) ای پر جمعیت داده شد.کشوره
ه قصد عضههویت ردادهای بین المللی تنها توسط کشورهایی کالملل قرا

ند تصههمیم نابراین، برای اینکه کشوری که در رو بدارند امضا می شوند. 
ار بگیرد باید عضو آن معاهههده و یهها قههرارداد بشههود. در مههورد گیری قر

موضههوع صههادق اسههت. بههرای مثههال در وب هم ایههن معاهده قطب جن
 نوب کشوری که عضو موافقت نامههههده ای قطب جچارچوب نظام معا

نمی توان آن ها را از  ،جنوب نباشند قطب زنده دریایی نابعم از حفاظت
حداقل تعهدی حقههوقی مبنههی بههر عههدم دریایی منع کرد) صید جانداران

تههوان از اسههتخراج  ا مههیهایی رط کشورانجام این کار را ندارند( و یا فق
کههرد کههه عضههو پروتکههل  حفر و بهره برداری از معادن زیرزمینی منههع

 ( باشند. 1991طب جنوب )مادرید حفاظت از محیط زیست ق

 هده ای وارج از شمول سازمان مللامع .3

ت بر قطب جنههوب، هههیچ ینه حل معضالت حاکمیتکل مادرید در زمپرو 
دان نفتی بزرگی در قطب ر امروز میدستاورد چشمگیری نداشته است. اگ

اینکههه بتوانههد در ایههن زمینههه حههداقل پروتکل توان جنوب کشف شود، 
نخواهههد  جاد کنههد،یها در بهره برداری از این میدان اتعادلی بین کشور

ی پیدا نشههود بههدون شههب نفههت برای منابع معدن داشت. اگر جایگزینی
)البتههه واهد بههود. مهم ترین مشکل بین المللی خقطب جنوب در آینده 

در طههول  امی نشههود(نه بین المللی تبدیل بههه درگیههری نظهه اگر در صح
اکوسیستم موضوعی کلههی اسههت و سالیان متمادی ثابت شده است که 

عنهها لی بودن به ایههن ممل در کلی بودن آن دخیل می باشند. کاهمه عو
باید همه عوامل دست به دست هم بدهند تا اکوسیسههتم منطقههه ای را 

بدین دلیل برای حفظ محیط زیست قطههب جنههوب  د.حفاظت نمو بتوان
زیسههت ام معاهده ای قطب جنوب را همراه بهها سههایر معاهههدات باید نظ

به صورت کلی بین المللی مربوطه  یو با همکاری سازمان هامحیطی 
مههاورای  ثال برای حفههظ الیههه اوزون در فضههاینظر گرفت. برای مدر 
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کنوانسیون ویدن بهها را همراه  قطب جنوب باید معاهده قطب جنوب

با همکاری سازمان هههای  1987 در مورد حفاات از الیه اوزون

اهههده عدولت های طرف منیم. به همین دلیل اجرا کبین المللی مربوطه 
ربوطه باید با سازمان قراردادهای م قطب جنوب برای اجرای مؤثر سایر

یکههی از  ند.بین المللههی همکههاری نزدیکههی داشههته باشهه و نهادهای  ها

 1متحد ملل سازمان زیست محیط برنامهمترین این نهاد ها مه

 ملدل زمانسدا زیست محیط برنامهکه  1994از سال  می باشد.

سه کشورهای عضو  معاهده قطب جنههوب لبه عنوان ناظر در ج متحد

واره به این کشور ها با ارائه اطالعات فنی و حمایههت و یرفته شد، همپذ
 )د اهداف آن کمب شایانی کرده است.هده در پیشبرعام پشتیبانی از این

ROTHWELL,1999)  الزم به ذکر است که در سال های اخیر
وب تری را با لمشورتی معاهده قطب جنوب همکاری مطدولتهای عضو 

عات راجههع بههه حد داشته و به طور منظم اطالدبیر کل سازمان ملل مت
 باجالس ها و فعالیت های دولتهای عضو مشورتی معاهده قطب جنههو

نظام معاهده ای خههود  قطب جنوب خارج از را در اختیار وی گذارده اند.
 ین المللی غیر مرتبط بهها موضههوع قطههبدر سایر قراردادها و معاهدات ب
کنوانسههیون تجههارت می توان برای مثال  جنوب نیز مطرح شده است. 

منههع موضههوع آن که نام برد را  2 ر معرض خطربین المللی گونه های د
ای گیاهی و جانوری در حال انقههراض مههی باشههد. ایههن ه هگونتجارت 
عههاتی داده هم در زمینه گونه های جانوری قطههب جنههوب اطال معاهده
نه کنترل ر می توان از کنوانسیون بازل در زمیگبه عنوان مثال دی است.

مطابب بند  یاد کرد.  3انتقاالت ترامرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها
یون، دولت های طرف این معاهده متعهد شده وانسن کنای 4ششم ماده 

 ری کنند.اند از انتقال پسماندهای مضر به آب های قطب جنوب جلوگی
ارد که امروز بر نظام فعلی قطههب جنههوب و  اییکی از انتقادهای عمده 

عدم مداخله و مشارکت یههب مرجههع صههالحیتدار بههین المللههی و است، 
دات حاکم بههر ایههن قههاره مههی معاهمجموعه مشارکت جهانی در انعقاد 

باشد. این معاهدات صرفاً بههه وسههیله تعههدادی از دول ذینفههع و مههدعی 
ات خصوصههی کرینی در قطب جنوب طی اجالسها و مذاحاکمیت سرزم

نوب را با لحاظ کردن منههافع و اره قطب جتدوین شده و نظام حقوقی ق
لمللههی ین اجامعه بحقوق وی ه برای خود و بدون توجه کافی به مناقفع 

 (1385ری، طالیی و منصو) شکل داده اند.

 دبیروانه نظام معاهده ای قطب جنوب -3

از ه معاهههده قطههب جنههوب، دبیرخانههه معاهههد با تصویب مجمع شورای
 رس آرژانتین قرار دارد.در بوئنوس آی 2004سپتامبر سال 

 ای دبیرخانه شامل موارد زیر است:فعالیت ه

ظههت از جلسههات کمیتههه حفاو پشتیبانی از جلسات شورایی معاهده  •
 محیط زیست

 ایجاد تبادل اطالعات بین اعضا بر اساس مفاد معاهده •

 مجمع شوراد ره سازی، مرتب سازی و انتشار اسناجمع آوری، ذخی •

 
1 . United Nations Environment Programme (UNEP) 
2 . Convention on international trade in Endangered 

Species 
3 BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF  

TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF 

HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL 

BASEL 1989 

ت های ردم درباره سیستم معاهده و فعالیآگاهی رساندن به عموم م •
 (ویکی پدیای فارسی) انجام شده در قطب جنوب

اداری جدایگیین بدرای نوان نظام ؛ به ع4پار  جهانی -4

 نوبقطب ج

 برنامدهاصطالح پارک جهانی از طرف سازمان های غیردولتههی مثههل 

و  5طبیعههت انیجههه  صههندوق، متحدد ملل سازمان زیست حیطم

اندیشه پارک جهانی بههه  ارائه شده است. 6لح سبزسازمان مردم نهاد ص
 (BERGUNO, J. , 2009)  برمی گردد. 1924امبر سال دس 30

هههای در دومین کنفرانس جهانی پارک  1972اما این اصطالح از سال 
و ( IUCN,1989) ملههی، بههرای قطههب جنههوب بههه کههار بههرده شههد.

(Rothwell,2000 )کشوری که به صههورت رسههمی از ایههن  یناول
بههر ( FOREMAN,1992) صطالح حمایههت کههرد، نیوزلنههد بههود.ا

حفاظههت از که بر اصول زیست محیطی و اساس پیشنهاد پارک جهانی 
اکوسیستم قطب جنوب استوار اسههت، فعالیههت هههای حفههاری در قطههب 

روه های طرفدار محیط زیسههت ی گجنوب باید منع شود. این امر از سو
است. همچنین پیشنهاد هایی ه ده و مورد حمایت نیز قرار گرفتش مطرح

)تقسههیم قطههب جنوب(،نظههام  7از جملههه برقههراری رژیههم سههرزمینی
برقههراری حاکمیههت معتههدل در قطههب  ،9شترک، حاکمیت م8کنسرسیوم

شههده  11بر منههابع قطههب جنههوب و برقراری صالحیت مشترک 10جنوب
ن ایههن نظریههات گاهدف ارائه کنندگرچه ( Petersen,1990) است.

وب و توجه به عالیب و خواسههت هده ای قطب جنرفع نقایص نظام معا
ننده نظههام جامعه جهانی بوده است اما هر کدام از آنها به نوعی تایید ک

لی بوده و در راستای منافع دولتهای مدعی نسبت بههه قطههب حقوقی فع
مهمتههرین اقههدام  (1385و منصههوری،  طالیی) جنوب تبیین شده است.

می  صلح سبزمربوط به سازمان ه در رابطه با پارک جهانی ت گرفتورص
این سازمان غیردولتههی در قطههب جنههوب سههرمایه  1990سال  باشد. در

از مهم ترین پیشههنهاداتی کههه ( SPECTAR,1999) گذاری نمود.
وب و این سازمان ارائه داد ، تشکیل کمیسیون پارک جهانی قطههب جنهه 

اندیشه  بر اساس نوب می باشد.ج آژانس حفاظتی زیست محیطی قطب
ی معدن در هر گونه حفار ارج از اهداف علمی بایدهای پارک جهانی، خ
یههایی، قههرار دادن ایههن حتههی صههید جانههداران در قطب جنوب منع شود.
از مقاصد گردشگری و بهره بههرداری از یخچههال  منطقه به عنوان یکی

در  ازصههد تجههاری هههم جههزء فعالیههت هههای غیرمجهه های طبیعی با مقا
اگههر واقعهها خالصههه،  ارک جهانی می باشد. به طههورچهارچوب اندیشه پ

در صحنه بین المللی اعمال شود، محیط زیست و ه پارک جهانی اندیش
یستم برای نسل های آینده دست نخورده و بکر باقی خواهند ماند. اکوس

اندیشه پارک جهانی بههه ایههن با بررسی نظام معاهده ای قطب جنوب و 
از قطب  مادرید که بهره برداری 1991یم رسید که پروتکل واهنتیجه خ

و صههلح جویانههه مجههاز مههی دانههد بهها ی اهداف علمی جنوب را فقط برا

 
4 .World Park 
5 . World Wide Fund for Nature(WWF) 
6 . Green Space 
7 . Division (Territorial Regime) 
8 .Consortium 
9 .Condominium  
10 . Modified Sovereignty 
11 . Joint jurisdiction over Antarctic resources 
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حتههی پههاره ای نههدارد. ک جهههانی چنههدان تفههاوتی اندیشه امروزی پههار
با اندیشههه مادرید  1991نویسندگان و حقوقدانان نیز تفاوتی در پروتکل 

و  (JOYNER,1992) پهههههارک جههههههانی نمهههههی بیننهههههد.

(ROTHWELL,1992) ی قطههب جنههوب مطابب نظام معاهده ا
جهانی اعالم منطقه را به عنوان پارک ورت رسمی این می توانیم به ص

بدون اینکه تغییرات عمههده ای در معاهههده قطههب جنههوب اعمههال کنیم 
 کافی مههی باشههد. مللبا نظارت سازمان  کنیم. برای انجام چنین کاری

ا استقبال طرفداران محههیط زیسههت مواجههه شههد و ی بگرچه پارک جهان
قطههب جنههوب و  همانند معاهدهمر این است پارک جهانی هم واقعیت ا

ه است. برای مثال برخههی دولههت ههها و ید با نواقصی همراپروتکل مادر
سازمان های بین المللی درصدد پایه گذاری پارک جهههانی بههر اسههاس 

چنههین تغییههرات و  کههه معاهده ای قطب جنوب هسههتند در حههالینظام 
رد، همانند قطب جنوب سههروکار دابرنامه هایی که با محیط منطقه ای 

 (JESSUP,1958) اشد.کنترل سازمان ملل متحد بباید تحت 

 به عنوان میراث مشتر  بشریت قطب جنوب -5

. قاعده میراث مشترک بشریت از مفاهیم جدید حقوق بین الملههل اسههت
 1پیشنهاد شده از سوی آروید پاردو  هومریشه های اولیه این قاعده در مف
ن ملههل به مجمع عمومی سههازما 1967 وزیر امور خارجه مالت در سال

ی آزاد و نیههز در معاهههداتی ریاهههامتحد در خصوص بستر و زیر بسههتر د
راجع به فضای ماورای جو یافت می شود. ایههن  1967همچون معاهده 

دسههامبر  17 ورخمجمع عمههومی مهه  2749کاس در قطعنامه قاعده با انع
و زیههر بسههتر ه راجع به اصول حاکم بر بستر تحت عنوان اعالمی 1970

یههه اعالم)موسههوم بههه  2ای محدوده های صالحیت ملههیدریاها در ماور
آن منطقه اعماق دریاههها و اقیانوسههها و نیههز منههابع  1اصولی که در بند 

میههراث مشههترک بشههریت بههه رسههمیت موجود در این مناطب به عنوان 
دولههت ههها )بههه ویهه ه در  و نیز پذیرش آن در رویه ده است.(ه ششناخت

فضای ماورای جو( ارزش وی ه حی وی ه ای از کره زمین و خصوص نوا
این رو با الزامی شدن رعایههت آن، ایههن قاعههده از نظههر  د. ازای پیدا کر

 (1381طالئی، )تبدیل شد. 3حقوقی به قاعده حقوق بین الملل عرفی
کههه  –ب در کمیتههه اول مجمههع عمههومی جنههوزمانی که مسئله قطب 

 –بههر عهههده دارد  وظیفه بررسی پیش نویس قطعنامه های مختلههف را
انجامیههد  156/40طعنامه سی شد، نتایج آن به پیش نویس قبحث و برر

 کههه در اجههالس چهلههم مجمههع عمههومی مههورد پههذیرش قههرار گرفههت.
(Warren Kindt John,1988  ) نقطههه قابههل توجههه در ایههن

شاره مستقیم آن به عناصر اساسی میههراث مشههترک بشههریت ، اقطعنامه
بههین این عناصر ))عههدم تملههب و تخصههیص منههابع((، مههدیریت  است.

ع معدنی(( نه منافع حاصل از بهره برداری منابدالالمللی(( و ))تسهیم عا
ه اکثریههت در واقع قطعنامه فوق منعکس کننده دیدگارا شامل می شود.

نی برقراری نظامی جهانشمول مبتنههی بههر یع اعضای جامعه بین المللی،
شریت بر قطب جنههوب و منههابع آن اسههت. ایههن اصل میراث مشترک ب

جنوب و منابع آن قابل تملب طب راحتاً اعالم می دارد که ققطعنامه ص

 
1 .Arvid Pardo 
2 Declaration of principle Governing the sea – bed 

and the ocean floor and the subsoil thereof, Beyond 

the limits of national jurisdiction, United nation 

General Assembly (UNGA) Resolution, 2749 (XXV) 
3 A Rule of customary international law 

همه بشریت اسههت برخی دولتهای خاص نیست بلکه متعلب به از سوی 
یجه منههافع حاصههل نت مدیریت بین المللی قرار بگیرد؛ درکه باید تحت 

یههی طال) ن المللی تقسیم شود.نیز به نحو عادالنه بین اعضای جامعه بی
ملل در مههورد ازمان در کمیته اول مجمع عمومی س (1385و منصوری، 

قطههب جنههوب را  ابرخی از دولتههه  1983ب جنوب در سپتامبر قضیه قط
ل ت قلمداد نموده و قابلیت اجرای اصهه آخرین قلمرودست نخورده بشری

یراث مشترک بشریت را همانند نواحی فضای مههاورای جههو و بسههتر و م
از ر آن منطقه قابل اعمال دانستند. در مقابل تعههدادی زیربستر دریاها د

 قطب جنوب 1959ها اعضای مشورتی معاهده تها که عمده ترین آندول
نوب به دلیل کارآمههد بههودن بودند، کاربرد اصل مزبور را در مور قطب ج

ای قطب جنوب و عدم خالً حقوقی دراین زمینه نههامربوط  هدهرژیم معا
نها قطب جنوب نه متعلههب بههه همههه اسههت و نههه . به نظر آمی دانستند

اصل میراث مشترک بشریت ه همین دلیل کاربرد کس. ب متعلب به هیچ
 (1370، ملب محمدی نوری) نیست.قابل پذیرش 

ید و زیدان هدای زیسدت محیطدی در جلوگیری از فجا -6

 بجنوقطب 

می توان گفت یکی از مهمترین خطرات بههرای محههیط زیسههت قطههب 
جنوب افزایش گردشگران می باشد. حتی باید  باید معاهده یا موافقههت 

د تا از حوادث تی ها در منطقه به وجود آیترل تردد کشای کننامه ای بر
 Bahia Paraisoی نفتی در منطقه جلوگیری شود. برای مثال کشههت

بههه  Arthur Harborاز اینکههه در منطقههه  عههدن بمتعلب به آرژانتههی
هزار لیتر از فرآورده های نفتی روانه آب  600صخره یخی برخورد کرد، 

ات، جههایگزینی بههرای مقابل این اظهههار های قطب جنوب شد. در نقطه
معضهههالت پیشهههنهاد کردنهههد کهههه بههها عنهههوان حهههل ایهههن 

((Condominium)) این اصههطالح بههه معنههای )ه می شود. شناخت
با توجه بههه چنههین ( می باشد. شترک دولت های طرف معاهدهم قوقح

سیستمی اتخاذ تصمیم گیری در مورد قطب جنوب به صورت مشههترک 
 .JOSEPH,dn) هد بههود.طرف معاهده خوا یا کشورهاو همگانی ب

5,385) 

 دولت ها در قطب جنوبنظارت بر اعمال  -7

های شههورده قطب جنوب نههاظران و پ وهشههگران کمعاه 7مطابب ماده 
به هههر منطقههه بههرای نظههارت )از جملههه نظههارت  عضو دسترسی آزادی

هوایی( را دارا هستند و می توانند از تمههامی ایسههتگاه ههها، تاسیسههات و 
. های انجام شده هشدار دهند نسبت به فعالیت یزات بازدید کنند و تجه

ود پرسههنل نظههامی بهها اطههالع و توجه در این ماده اجازه ور نقطه جالب
ایههن  1شههد. موضههوعی کههه در مههاده ران برای نظارت می باناظمعرفی 

:)) اسههتفاده از پرسههنل و معاهده بدین صورت بدان تصریح شههده اسههت
گههری هدف صلح آمیههز دیحقیقات علمی با هر تجهیزات نظامی برای ت

 ممکن است.((

 اوتالفات در معاهده قطب جنوبحل و فصل  -8

صههورت مسههالمت  به معاهده قطب جنوب اختالفات باید 11طبب ماده 
ن طرف های معاهده حل و فصل شوند و اگر اختالفات به ایههن آمیز بی

سههتری صرت قابل حل و فصل نباشد باید به دیههوان بههین المللههی دادگ
  گردد.ارجاع 

حل و فصل اختالفههات مادرید  1991پروتکل  19ده همچنین مطابب ما
طبههب کههه لمللههی دادگسههتری و یهها دیههوان داوری از طریب دیوان بین ا
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واالس، ترجمههه زمههانی، ) شههود، انجههام خواهههد شههد.پروتکل ایجاد می 
1394) 

 

 نتیجه گیری
 توجههه بهههبهها قطههب جنههوب  ینظام معاهده ا بررسی به پ وهش این در
حقههوق بههین  آن منطقه و مسائل حاکمیتی آن در چارچوب ستیز طیمح

منطقی است که تهها بههدین حههال یکی از قطب جنوب د. الملل پرداخته ش
م حقوقی بین المللی آن به طور کامههل اجههرا نشههده اسههت. دلیههل آن نظا

ز آن منطقههه بههه خههاطر در خطههر های مدعی حاکمیت بر بخشی ادولت 
هههای متعههددی در  جامعه جهانی در دهههه باشد.می آن ها افتادن منافع 
نشان داده و جنوب واکنش  ی این دولت ها نسبت به قطبخصوص ادعا

ا برای تامین منافع جامعه بین المللی عادالنه آن رقی موجود بر نظام حقو
آب  راتییبا توجه به تغ( 1385منصوری، و  ییطال) و منصفانه نمی داند.

 طیمح یالملل نیب نیدهد که قوان ینشان م، یطیمح اترییو تغ ییو هوا
 یا  هیو  تیاز اهمقطب جنوب  یبرا ییایدر یالملل نیب نیقوان ای ستیز

آب و  اترییهه تغ ،گردشگران ندهیان مثال، تعداد فزاعنو هب .برخوردار است
حفاظههت از  یبرا یجد یامدهایپ یمنطقه دارادر  مسائل ریو سا ییهوا
بهها ، نیهه عالوه بههر ا است. غیرقابل سکونتناطب و حفظ م ستیز طیمح
ی بههه آب ههها یسطح دسترس شیافزاو حجم حمل و نقل  رشدوجه به ت

را در  یدیهه جد یچالش ههها ا،ه خی ذوب لیدل منجمد و مناطب قطبی به
وحش )به عنوان مثال  اتیبر ح یمنف ریتأث کرده و  جادیا یرابطه با آلودگ
 (1398راثی، ).داردمنطقه در  یستیتنوع ز به طور کلی ( و آلودگی صوتی

 ؛اسههت بههوده "ایسههتا و بههدون ترقههی" تیهه حاکم مسئله جنوب، قطب رد
 یادعاهاتوجه به  با. دندار دوجو یارض تیحاکم چیه قاره آن در نیبنابرا
 یساحل دولت جنوب قطب در است، شده  منع  معاهده  توسط  که  یتیحاکم
 سرتاسههر در را خههود تیهه حاکم و  ییایهه در تیحاکم بتواند که ندارد وجود

منجمههد  انوسیهه اق کههه یعنهه م نیا به کند، جادیا یجنوبمنجمد  انوسیاق
 ق دریاهههابب حقههوآزاد مطا ییایدر منطقه بی عنوان هب تواند یم یجنوب
کههه در قطههب جنههوب هههیچ  از آنجایی (1398راثی،). شود گرفته نظر در

تههاریخی، از لحههاظ  حاکمیت منطقه ای وجود ندارد، نهادهای بین المللی
را به اجرا گذاشته و نظارت مههی دامات حفاظت از محیط زیست هر دو اق

ر منج (ATS) قطب جنوب ظام معاهده این این امر همچنین به. کنند
حقههوق  توسههطو قوانین مربوط به حفاظت از محیط زیست خههود را شده 

 جانبههه چنههد نامههه توافب) 1MEA باالخصبین الملل محیط زیست و 
 نههوبکشور ها بر قطههب جی حاکمیت ادعا. را می کنداج( ستیز طیمح

 ی صههلح آمیههز ازباید متوقف و نظامی جهانشمول با تاکید بر بهره بههردار
. با توجه به خصوصیات وی ه قطب جنوب و دکم گرداین منطقه بر آن حا

وضعیت ناپایدار حاکمیتی آن، تنها مرجع صالحیتدار برای تعیههین دقیههب 
در مههورد آن سههازمان  تصمیم گیری نهههایینظام حقوقی قطب جنوب و 

سههت ایههن منطقههه نیههز بر محیط زیاین موضوع  همچنین باشد. ملل می
سازمان ملههل اصههل میههراث ه های مبا اینکه قطعنا یرات بسیاری دارد.تاث

مشترک بشریت را صریحاً درمورد قطب جنوب به کار نبرده اند ولههی بهها 
ن المللههی ر بیشتر اسناد بیاین حال عناصر اصلی این اصل را می توان د

لی نمههودن اصههل میههراث مشههترک بشههریت در های عمیکی از راه  دید.

 
1 . Multilateral environmental agreement ( توافب نامه چند

ستیز طیمح جانبه ) 

اشههد. مههی بعی و توجه به برخی منافع دولت های مدحفظ  قطب جنوب،
باید چنین نتیجه گرفت که حل مسائل قطب جنههوب بایههد بهها مشههارکت 

دولت ها در قالب سازمان ملههل و بهها همکههاری همههه دولههت ههها و همه 
 محههیط از حفاظههت رویکردهای لی صورت پذیرد. مان های بین الملساز

 .اسههت بوده متفاوت جهیتو قابل بطور قطبی حقوقی رژیم دو  در زیست
 بین قوانین توسط جنوب قطب  در زیست  محیط  از ظتحفا  دا،ابت همان  از

 بههی یا حاکمیت مسئله در ابهام که دلیل این به است، شده تنظیم المللی
 جنوب قطب در ای منطقه حاکمیت هیچ که است معنی نای به حاکمیتی

 قسههمت در را خود زیست محیط از حفاظت های سیستم که ندارد وجود
 محیط المللی بین مقررات این سپس .باشد هداشت قاره این مختلف های

 پیمههان مشههورتی عضههو کشههورهای ملی حقوقی های سیستم رد زیست
 احتیههاطی رویکرد این از ریبارزت نمونه .است شده گنجانده جنوب قطب

 قطههب معاهههده مشههورتی عضههو کشورهای مذاکره نحوه در توان می را
. کههرد اهدهمشهه  نطقهم آن در معدنی مواد از برداری هرهب مورد در جنوب
 ولههی بههود، نشههده اسههتخراج جنههوب قطههب در معههدنی قطعه هیچ اگرچه

 هبهههر پتانسههیل هکهه  آنجا از هک گرفتند تصمیم مشورتی عضو کشورهای
 نوانسههیونک آنکه از پس تنها باید معدنی مواد توسعه دارد، وجود برداری

 سههتزی تههأثیرات ویهه ه به و  معدنی های تفعالی تنظیم برای المللی بین
 معاهههده نظههام چههالش. شود شروع ، بود شده گرفته نظر در آنها یمحیط

 بههه المللههی بین سطح در توان می چگونه که است این جنوب قطب ای
 شههورای همههراه بههه آنها زیرا شد فعال قطبی هوای و  آب مسئله رد وی ه
 جهانی جامعه به مهم پیام یب طی که دارند را توانایی این شمال قطب

 سیاسههت. ددهنهه  ارائههه را هوایی و  آب تغییرات اثر در زا آسیب پیامدهای
 قطههب ای معاهده نظام و  شمال قطب شورای شامل مشترک المللی بین

 هههای آالینده خصوص در استکهلم کنوانسیون توسعه درون در نیز جنوب
 هههای آالینههده ردرگیهه  قطههب دو  هر زیرا بود خواهد مهم موثر پایدار آلی

 اقیانوسههی جریههان و  جههوی مسههائل دلیههل به که دهستن مداوم ارگانیب
  . کند می سرایت مناطب سایر به و  تشدید
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