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 مجله ایمنی زیستی

 1393، بهار 1، شماره 7دوره 

 

 هاي مرتبط با آن؛نسيون حقوق درياها و موافقت نامهکنوا
 بر امور کشتی متبوع ت دولت صاحب پرچميعمال صالحا  الگويی برای 

 

 يجواد صالح
 ، تهران، ایرانام نوريدانشگاه پ استادیار گروه حقوق

 

  Javadsalehi@Pnu.ac.ir 

 

 دهيچک
هاي داراي مسئوليت نيست. مسئوليت اتکاي جسم فيزیکي خود، از موجودیتالملل به کشتي در حقوق بين

، متعهد به تبعيت از مقررات يسپارمسئوليت  نیا ءزادر اِکشتي متوجه دولت صاحب پرچم است.  او يهاتيفعال

. دولت استگيري هاي ماهيمللي راجع به دریانوردي و فعاليتالي و مقررات بينم، دولت ساحلدولت صاحب پرچ

ه تعهدات که بمکلف به اعمال صالحيت در امور کشتي مذکور است تا این يرین تعهدپذیا ءزادر اِ نيزصاحب پرچم 

و مبارزه با صيد  امنيت کشتي، حمایت و حفاظت از زیست محيط دریاها و جلوگيري يهاالمللي خود در حوزهبين

 غيرمجاز عمل کرده باشد. 

 اها.یون حقوق دريحامل پرچم، کنوانس يت، دولت صاحب پرچم، کشتيصالحعمال اِدواژه ها: يکل

 

 ان مسالهيب

 يهاتیاز موجودتکاي جسم فيزیکي خود کشتي به اِ

الملل نيشده در حقوق ب یيشناساداراي مسئوليت 

از پرچم  ت خود رايت و شخصیهو ي. کشتستين

را  او يهاتيت فعاليکنند که مسئوليکسب م يدولت

م با قبول ت تواين مسئولیا يواگذاررد. يگيبرعهده م

ت ياست که در اثر اکتساب تابع يف خاصيتکال

ت يتابع منجر به کسب يشود. ثبت کشتيحاصل م

باعث ت ين وضعی. ا(1) شودميدولت صاحب پرچم 

چم یک کشور را ي حمل پراجازه يشود که کشتيم

که معموال ها ين کشتیصاحبان ااما  .(2) بدست بياورد

ستند، تنها يصاحب پرچم ن يهام دولتياز اتباع و مق

کنند. ياستفاده مها ن دولتیاحمل پرچم  يایاز مزا

ت يرفتن صالحیم با پذتوا ،این مزایاستفاده از ا

حامل  يکشتامور دولت صاحب پرچم بر  يانحصار

 است. پرچم 

 يوجود دارند که صاحب کشت يادیز يهادولت

 يهستند که اجازه يمعدود يهاکن دولتيهستند، ل

دهند. يم يخارج يهايحمل پرچم خود را به کشت

 يکشتآن را مشروط به ثبت  خودها حمل پرچم دولت
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باعث  يشتکثبت  .ندینمايمخود در داخل کشور 

و  ان دولت صاحب پرچميل مياص يک رابطهیجاد یا

ل ياص ين رابطهیا .(3) شوديپرچم م حامل يکشت

و  ينيسرزم ياهایدر درمتبوع  يکشت شود کهيباعث م

 يت انحصاريتابع صالح (یيبجز در موارد استثنا) آزاد

 . (4) دباشخود صاحب پرچم دولت 

تعهدپذیري کشتي حامل پرچم به تبعيت  ،از این حيث

و از مقررات دولت صاحب پرچم، دولت ساحلي 

هاي راجع به دریانوردي و فعاليت مقررات بين المللي

دولت ثبت کسب مجوز حمل پرچم  يبراگيري ماهي

در دولت صاحب پرچم  .است يالزامي کشتي کننده

خود را  تيصالح، پذیري کشتي متبوعتعهد يهیسا

که با نیتا ا ،کنديماعمال پرچم  حامل ينسبت به کشت

در خود  يلالملنيب به تعهدات تيصالحن یا عمالاِ

عمل  يجامههاي کشتي متبوع رابطه با فعاليت

 ده باشد. يپوشان

به اعمال  ، معموالهاي صاحب پرچمليکن دولت

که عدم  يپردازند. در حالصالحيت کامل خود نمي

کشتي  يت دولت صاحب پرچم بر روياعمال صالح

ل موجد اختالف در مدیریت ، یکي از دالیمتبوع

هاي ساحلي متبوع است. از سوي دولت مناطق دریایي

المللي حقوق هاي غيراستاندارد که از قوانين بينکشتي

هاي دریایي و به تصادم کنند، منشادریاها تبعيت نمي

تبع آن آلودگي زیست محيط دریاها هستند. عدم 

 ،ها از سوي دولت صاحب پرچمکنترل این کشتي

نند تروریسم امنيت دریانوردي را از طریق اقداماتي ما

ي ا منابع زندهیاندازد و يیا دزدي دریایي به خطر م

دریاهاي سرزميني و آزادي را در معرض صيد 

این دهد. يها قرار مغيرقانوني از سوي این کشتي

ها از گویاي اهميت دوچندان کنترل این کشتي ،شرایط

 سوي دولت صاحب پرچم است.

قانونمند  المللي تالش کرده است برايي بينجامعه

هاي صاحب پرچم  کردن وظایف و تعهدات دولت

وظایف ؛ به تشریح ها اوالنسبت به کنترل این کشتي

گسترش کنترل دولت  ؛هاي صاحب پرچم، ثانيادولت

هاي خارجي و ثالثا؛ متوقف کردن ساحلي بر کشتي

به همين هاي فاقد پرچم بپردازد. دریانوردي کشتي

در  دولت صاحب پرچمت يصالحمبنا و قلمرو دليل 

 است.ح شده یتشراها یون حقوق دريمقررات کنوانس

ن یا يمحتو يگت و گستردهيکل در عين حال که

گر یدر د ين مقررات حتیاست که ا يمقررات تا حد

ح یتشر نيز يالمللنيب يهانامهها و موافقتونيکنوانس

مقررات  يتوسعهو به همين دليل  نداو بسط داده شده

 یياجرا يهانامهاها در موافقتین حقوق درويکنوانس

ت دولت يصالحامروزه آن باعث شده است که 

الملل نيحقوق ب يهاستهیاز با يصاحب پرچم بخش

 رد. يقرار گ يعرف

ت دولت صاحب پرچم که در مفهوم يصالح

 يهادستگاه ياز سو ،و اعمال قدرت است يستگیشا

ن ی. ا(5) دشوياعمال م يو یيو قضا یي، اجرايقانون

 1982 ونيمطابق مقررات کنوانس ئاابتدات يصالح

 يحوزهرد که در دو يگيصورت م اهایحقوق در

ست یحفاظت از زت و یحماو  يکشتت يامنکنترل 

ت يصالحليکن . (6) استح شده یتصراها یط دريمح

قرار گرفته  صاحب پرچمدولت  يبرعهدهز ين يگرید

غيرقانوني منابع و مبارزه با صيد  يريبه جلوگاست که 

حامل  يکشت يي دریاهاي سرزميني و آزاد از سوزنده

به موجب ر که يت اخيگردد. صالحيبرمپرچم 
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دولت  ياها برعهدهیحقوق درون يکنوانس مقررات

مواجه است که  یيهاخالء است باصاحب پرچم 

ت يصالحکند يرا مجبور مت پرچم يدولت صالح

هاي مرتبط با مهناموافقتدر  ن رابطهیدر اخود را 

 اها جستجو کند.یحقوق در کنوانسيون

مقررات  ين نوشتار درصدد است که با بررسیا

مرتبط با  يهانامهاها و موافقتیون حقوق دريکنوانس

ت دولت صاحب پرچم يصالح قلمرو یيبه شناسا ،آن

ت و حفاظت از ی)الف(، حما يت کشتيکنترل امندر 

ت در يحاعمال صال)ب( و  اهایط دريست محیز

 يرمجاز منابع زندهيد غيو مبارزه با ص يريجلوگ

 حامل پرچم بپردازد. يکشت ي)ج( از سو یيایدر

  يت کشتيت در کنترل امنياعمال صالحالف( 

دولت صاحب  تيبه صالحاها یون حقوق دريکنوانس

پرچم خود  حامل يهايپرچم در کنترل اقدامات کشت

اها یحقوق در ونيکنوانس 94(1) يماده. ستپرداخته ا

به تعهد دولت صاحب پرچم در کنترل و اعمال 

امل ح يکشت يو اجتماع ي، فنيت در امور اداريصالح

ن ماده که یات ای. محتو(7) ح داردیپرچم خود تصر

 1958آزاد  ياهایون دريکنوانس 5 يبرگرفته از ماده

ت و کنترل يصالح يبه دو مفهوم مجزا ،(8) ژنو است

 يرندهين معنا دربرگیدر ا تياشاره دارد. صالح

ن و يدولت صاحب پرچم بر وضع قوان يستگیشا

. از (9) ها در صورت لزوم در دادگاه استاستناد به آن

 يستگیشا يل کنندهيکه تکم« کنترل»ث مفهوم ين حیا

 یيو اجرا یيمان قضادولت در اتخاذ اقدامات توا

رد. يگيقرار م« تيصالح» يدر کنار واژه ،است

 94 يگر در مادهیکدین دو واژه در کنار یا يهمراه

از اقتدار دولت  يحاک ،اهایحقوق درون يکنوانس

 يبر رفتارها ين قانونیل موازيصاحب پرچم بر تحم

ن رفتارها در یکه انیپرچم خود است تا ا حامل يکشت

 دا کنند. ين بروز پيچارچوب قوان

 ونيکنوانس 94 يماده 2در بند ن رابطه یفه در ايدو وظ

دولت صاحب پرچم قرار  يبرعهده اهایحقوق در

 (2و  يثبت مشخصات کشت (1گرفته است که شامل؛ 

بر  ين داخليت خود بر اساس قوانياعمال صالح

ها . دولتباشديمن و خدمه آن ی، ناخدا، ماموريکشت

فات ثبت و اقالم آن را تحت یمختار هستند که تشر

ن نحو يهم . به(7) خود انجام دهند ين داخليقوان

 5تا  3 يدولت صاحب پرچم حسب مقررات بندها

مکلف به انجام  ،اهایحقوق درون يکنوانس 94 يماده

ط ین شراینه است. تحت اين زمیاقدامات مشابه در ا

ن یگر تصور کنند که حسب اید يهااگر دولت

مقررات دولت صاحب پرچم اقدامات الزم را انجام 

ت صاحب پرچم نداده است و موارد آن را به دول

 تيصالح يداراگزارش کنند، دولت صاحب پرچم 

ي )ر.ک. ماده ف مقرر استيو اصالح تکال يبررس

 ،عالوه بر این. ( کنوانسيون حقوق دریاها 94(6)

حفظ  يکه برا ت دارديصالحدولت صاحب پرچم 

ات، يط عملی، شرايکشت ي، منبع آلودگيت کشتيامن

 نجام دهد. اقدامات الزم را ا يانوردیت دريامن

 ياقدامات الزم را برا يهيد کلیدولت صاحب پرچم با

پرچم خود در  حامل يت کشتينان از حفظ امنياطم

 94(4و ) 94(3)مواد در  راز جمله اقدامات مقر هاایدر

انجام دهد. دولت صاحب  اهایحقوق در ونيکنوانس

الزم است که از مقررات،  تياعمال صالح يپرچم برا

ت يمورد وفاق عام تبع يالمللنيب يهاهینامه و رونیيآ

ن یت این رعايتضم يکند و هر اقدام الزم را برا
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کنوانسيون  94(5ي ))ر.ک. ماده نجام دهدمقررات ا

دولت صاحب پرچم ن حال يدر ع. (حقوق دریاها

ها در گر دولتیبا د يق و همکاريبه تحق صالح

 یيایا تلفات دری يانوردیصورت وقوع حوادث در

 .( کنوانسيون 94(7)ر.ک. ماده ي ) مذکور است يکشت

بر اساس  دولت صاحب پرچمن یعالوه بر ا

 يالمللنيب يانوردیسازمان در يهاونيکنوانس

(Conventions International Maritime 

Organization) و  يکه اقدامات قانون ت دارديصالح

ن یب اثر دادن به مقررات ايترت يالزم برا یياجرا

حوادث  يق و بررسين در رابطه با تحقويکنوانس

مشخص شود که  ؛که اوالنیصورت دهد تا ا یيایدر

ت کرده یمسبب حادثه مقررات مربوط را رعا يکشت

گان دهیکمک به حادثه د ينه برايزم ؛ايو ثان( 10) است

 ده فراهم شود. یب ديسآ يو کشت

ست یت و حفاظت از زیت در حماياعمال صالح( ب

  اهایط دريمح

ت و حفاظت یحمات يصالحاها یون حقوق درينوانسک

دولت صاحب پرچم  بهرا، اها یط دريست محیاز ز

از  يطيست محیز الزاماتاعمال ده است. واگذار کر

 يدولت صاحب پرچم به موجب مقررات ماده يسو

رد. يگياها صورت میون حقوق دريکنوانس 217

ن ماده از دولت صاحب پرچم خواسته یمقررات ا

حامل پرچم خود از  يکشت يمنده از قانوناست ک

نان حاصل ياطم يالمللنيب يمقررات و استانداردها

ن مقررات و استانداردها یکه از ا یيهايند. کشتینما

)ر.ک.  منع شوند يانوردید از دریکنند، بايت نميتبع

ت از يممنوع. کنوانسيون حقوق دریاها( 217(2ي )ماده

ت دولت يدر صالحمتخلف  يهايکشت يانوردیدر

 97(3) يکه ماده ياست تا حد مصاحب پرچ

ا یف يت توقيبه ممنوع اهایحقوق در ونيکنوانس

ر از دولت يدولت غ يمتخلف از سو يکشت ينگهدار

ن موضوع بطور یصاحب پرچم پرداخته است که ا

ت دولت صاحب پرچم ياز صالح يم حاکيرمستقيغ

دامات اق يخود برا متبوع يبازخواست از کشت يبرا

حامل  ياش است. اگر بنا باشد که کشتيرقانونيغ

پرچم به دولت صاحب پرچم پاسخگو باشد و دولت 

ل تخلفات ين به دلآ يا نگهداریف ياز توق يساحل

جز  يامنع باشد، چاره يد ماهياش در صيقانون

 يدولت صاحب پرچم به دولت ساحل یيپاسخگو

 وجود نخواهد داشت. 

دارد که  تيصالحب پرچم ن منظر دولت صاحیاز ا

، کاهش و يريجلوگ ياقدامات الزم را برا يهيکل

ت ياز فعال يناش ،اهایط دريست محیز يکنترل آلودگ

دولت صاحب حامل پرچم خود صورت دهد.  يکشت

 يحامل پرچم و يد دقت کند که کشتیپرچم با

از و صادر شده مطابق با قواعد و يمورد ن يهايگواه

ن صورت یرا دارا باشد. در ا يلمللن ايب ياستانداردها

کنند، يم يها را معتبر تلقين گواهیگر اید يکشورها

ت يوجود داشته باشد که وضع يکه دالئل قطعنیمگر ا

 ستيمنطبق ن يبا مشخصات گواه يبطور اساس يکشت

ن هدف دولت صاحب پرچم یاتحقق  يبراالبته . (11)

دولت ب کند. ین و مقررات الزم را تصويد قوانیبا

صاحب پرچم مکلف است که خود را با مقررات، 

مورد قبول عام  يالمللنيب يهاهیها و رونامهنیيآ

ت ین رعايتضم يانطباق دهد و هر اقدام الزم را برا

و  هانامهآیينن مقررات، ین انطباق انجام دهد. ایا

 يالمللنيب يهاونيکه در کنوانس يالمللنيب يهاهیرو

 يانوردیتوسط سازمان در عمدتا ،اندح شدهیتصر
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ت ين وجود، مسئولیبا ااند. افتهیتوسعه  يالمللنيب

تعهد به  صرفا ،ن رابطهیدر ا دولت صاحب پرچم

اکثر معاهدات  که چرا. (12) است ياقدام مقتض

ب یاز تخر يريجلوگ يبراها را دولت يطيست محیز

کنند. اقدام يملزم م« ياقدام مقتض»به ط يست محیز

ک دولت خوب یاز رفتار قابل انتظار از  يحاک يمقتض

ها گر دولتیط ديست محیت موثر از زیبه منظور حما

 ي. اگرچه قصور از انجام اقدام مقتض(13) است

بدون شک  يول ،ستين ياطياحتيا بیمتضمن عمد 

ک دولت خوب ین قصور از رفتار مورد انتظار از يمب

 پرچم صاحباست اگر دولت  يعي. طب(14) باشديم

را انجام دهد،  يل خود هر کاريبخواهد طبق م

 کرد. يريآن جلوگ يتوان از تبعات منفينم

 يکارخانه يهيدر قض يدادگستر ين الملليوان بید

تعهد به اقدام »اروگوئه  يرودخانه ير کاغذ بر رويخم

ن تعهد یا»کند: يف مین تعرين چنیرا ا «يمقتض

ن و مقررات يب قوانینه تنها تصو يرندهيدربرگ

و  از مراقبت از اجرا يمناسب، بلکه اتخاذ سطح خاص

و  يان عمومیقابل اعمال بر متصد یياجرا يهاکنترل

صورت گرفته  يهاتيا نظارت بر فعالی يخصوص

ن حقوق طرف مقابل يتضم يان براین متصدیتوسط ا

در  ،اهایحل اختالف بستر در يشعبه .(15) «است

ت و تعهدات يمسئوله با در رابط يمشورت يهینظر

ها در رابطه با تیاز اشخاص و موجود يدولت حام

کند يد ميه تاکيدر ناح يمانکاريشرکت پ يهاتيفعال

اها در یون حقوق دريعضو کنوانس يهاکه دولت

اکتشاف و استخراج  يمانکاران متقاضيت از پیحما

مانکاران از يت پين تبعيمتعهد به تضم»ه يمنابع ناح

ه و يخراج منابع ناحتداد اکتشاف و اسشروط قرار

اها و لوازم آن یون حقوق دريتعهدات مقرر در کنوانس

قرائت مقررات ها و يريگن موضعیا. (12) «باشند يم

 192 يون در پرتو مقررات مادهيکنوانس 5فصل 

ت دولت صاحب يون ما را به وجود مسئوليکنوانس

که  ن استیسوال ا طین شرای. تحت ارسانديپرچم م

 اهایون حقوق دريکنوانس 94و  91ا مقررات مواد یآ

ت دولت صاحب پرچم يجاد مسئولینسبت به ا( 16)

راجع به  ياعمال نقض مقررات دولت ساحل يبرا

رسد که پاسخ مثبت ي؟ به نظر مالت کاربرد دارديش

راد یا يرا برا يتوان دولت ساحلينم باشد، چراکه

به گر یت دولت ديتحت صالح يخسارت به کشت

دانست، در مسئول  يت قانونيل نداشتن صالحيدل

 يخسارت ناش يدولت صاحب پرچم را برا که يحال

برخالف  يت ويتحت صالح يکشت يهاتياز فعال

 . ستمسئول ندان يمقررات دولت ساحل

د يو مبارزه با ص يريجلوگت در ياعمال صالح( ج

  یيایدر يرمجاز منابع زندهيغ

ت يدر رابطه با مسئولاها یون حقوق دريکنوانسمقررات 

 يرقانونيغد ياز ص يريدولت صاحب پرچم در جلوگ

 حامل پرچم خود يکشت ياها از سویدر ينابع زندهم

که  ن حاليع مواجه است. در يجد یيهابا خالء

 يهايبه کشت يانوردیمقررات عام در يامکان تسر

ات ي، ساختار و عمليز، طراحیبخاطر سا يريگيماه

که  يگرید چ مقررات استاندارديه ،ها وجود نداردآن

ن حوزه وجود یدر ا ،دا کرده باشديپ يت جهانيمقبول

دولت صاحب  تيصالح يعمده ،لين دليندارد. به هم

است  يان حوزه بر اساس تعهدات معاهدهیپرچم در ا

بر  يمبتن صرفا اتنقض تعهد یيو امکان شناسا

  .(17) باشديها مآناستاندارد کردن 

 يقيمقررات دق الملل بانيب يجامعه طین شرایاتحت 
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و  اهایدر يمنابع زندهد يت صیریمد يدر حوزه

 ياز سو يرقانونيد غيص يهاتياز فعال يريجلوگ

ن حال يدر ع .ستينمواجه حامل پرچم  يهايکشت

د يبه صاها یحقوق در ونيکنوانساز مقررات  يبرخ

د. بر اساس مقررات ارتباط دار هاایمنابع زنده در در

د يها حق صدولت يهياها کلیون حقوق دريکنوانس

 116ي )ر.ک. ماده زاد را دارندآ ياهایدر در يماه

 يفه دارند برايها وظدولت .کنوانسيون حقوق دریاها(

آزاد با  ياهایدر يت منابع زندهیریحفاظت و مد

ن هدف یتحقق ا يها براکنند. آن يگر همکاریکدی

 يريگيماه يهال سازمانيه به تشکالزم است ک

ون ين وجود کنوانسیبپردازند. با ا ياهيو ناح يامنطقه

تحقق  يبرا یيچ ضمانت اجراينه تنها هاها یحقوق در

ت ينگرفته است، بلکه صالح ف در نظرین وظایا

حامل  يرمجاز کشتيد غيبه ص يدگيرس يانحصار

 پرچم را به دولت صاحب پرچم آن واگذار کرده است

ا نتواند به یاگر دولت صاحب پرچم نخواهد . (18)

کند،  يدگيحامل پرچم خود رس يرمجاز کشتيد غيص

تحت ث ين حیاز اوجود ندارد که او را  يچ مقرراتيه

 .فشار قرار دهد

 يبرا يگرید يالمللنيمقررات ب ضرورتال ين دليبه هم

اها و یون حقوق دريف مقرر در کنوانسیح وظایتشر

و  يريجلوگولت صاحب پرچم در د يهاتيصالح

اند. دو افتهیتوسعه رمجاز يغ يريگيماهمبارزه با 

 ن حوزه شامل،ین مقررات در ایمهم از ا يدسته

و  يتیریت از اقدامات مديج تبعینامه تروموافقت

 (2003) زادآ ياهایدر در يالمللنيب يحفاظت

Agreement to Promote Compliance, 2003)) (19) 

دسامبر  10ون يمقررات کنوانس ينامه اجراتو موافق

اها راجع به حفاظت یسازمان ملل در حقوق در 1982

 (2001و مهاجر ) يادوکاشانه يهايت ماهیریو مد

(Agreement for the Implementation of the 

Provisions, 2001) (20) ها نامهن موافقتیا. باشنديم

ت يعمال صالحا ياز تعهدات را برا ياف گستردهيط

 يو کنترل موثر دولت صاحب پرچم بر کشت

ن یجاد کرده است. در ایحامل پرچم خود ا يريگيماه

ها تالش شده است که مقررات و موافقت نامه

همانند مقررات  يالمللنيمورد وفاق ب ياستانداردها

 يت و آلودگيامن ياها در حوزه یون حقوق دريکنوانس

ن تعهدات عمدتا یا. جاد شودیاها ایط دريست محیز

ون يمقرر در کنوانس« يتعهد بر همکار» يبر مبنا

ن يب يتعهد به همکار که اندم شدهياها تنظیحقوق در

، مشورت، ياطالع رسان»تواند در قالب يها مدولت

 . (21) «گر محقق شودیا صور دیمذاکره 

ح اعمال یدر تشر يت شامل مقرراتينامه تبعموافقت

 يريگيماه ياحب پرچم بر کشتکنترل موثر دولت ص

ن یآزاد است. به موجب مقررات ا ياهایدر در

 ينامه الزم است که دولت صاحب پرچم براموافقت

صادر  يريگيحامل پرچم خود مجوز ماه يکشت

ن مجوز منوط به کنترل یکه صدور ا يدر حال ،دینما

است. دولت  ين کشتیا يريگيماه يهاتيموثر فعال

 ينان حاصل کند که کشتياطمد یصاحب پرچم با

خود  يمبادا با رفتارها يحامل پرچم و يريگيماه

ست یز يالمللنيب يو حفاظت يتیریمد يهابرنامر يتاث

ن ببرد. دولت صاحب پرچم يرا از باها یط دريمح

ورد و آرا بدست  ين کشتیمکلف است که سوابق ا

 يسازمان خواربار و کشاورزار ين را در اختآاطالعات 

قرار دهد. دولت صاحب پرچم الزم است که  ئو()فا

و  يتیریمد يهابرنامهکه  یيهايکشت یيشناسا يبرا

و  يگذارند به همکارير پا میرا ز ين الملليب يحفاظت
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ها گر دولتیها با دين کشتیتبادل اطالعات سوابق ا

خواهد يها مدولت يهين موافقت نامه از کلیبپردازد. ا

اند و ک کشور ثبت شدهیدر  قبال که یيهايکه به کشت

را نقض  يالمللنيب يو حفاظت يتیریمد يهابرنامه

ن ی. ا(22) دداده نشو يريگيمجوز ماه ،اندکرده

خواهد که يموافقت نامه از دولت صاحب پرچم م

 در یيمتخلف اقدامات اجرا يهاينسبت به کشت

د. با گردد اتخاذ یموثر و شد يمجازات ها يرندهيبرگ

از کشورها  ياريبس ينامه از سون موافقتین همه ایا

 شود.ينم ب نشده است و مقررات آن اجرایتصو

 يريگجهينت

ت و يشخص يخود دارا يکیزيجسم ف يبه اتکا يکشت

ک کشور یبا ثبت در  يست. کشتيت نيمسئول

منوط به  يکن ثبت کشتيکند. ليدا ميت پيشخص

 يور ساحلن کشور متبوع، کشيت قوانیرعا يریتعهدپذ

د منابع يو ص يانوردیراجع به در يالمللنيو مقررات ب

باعث  يریو تعهدپذ ياست. ثبت کشت یيایدر يزنده

ت و صدور مجوز حمل پرچم دولت ياکتساب تابع

رش ین مراحل منجر به پذیا يشود. طيمتبوع م

دولت  يمتبوع از سو يکشت يهاتيت فعاليمسئول

 شود.يصاحب پرچم م

، مکلف يریت پذين مسئولیرچم با ادولت صاحب پ

شود تا يمتبوع م يت در امور کشتيبه اعمال صالح

ابد. اعمال یکاهش  يو يهاتيمسئول يدامنه

امنيت  (1؛ يت دولت متبوع در سه حوزهيصالح

حمایت و حفاظت از زیست محيط دریاها  (2کشتي، 

جلوگيري و مبارزه با صيد غيرمجاز صورت  (3و 

و در  ينيبشياها پیون حقوق دريکنوانسرد که در يگيم

 . ستآن بسط داده شده ا يهاموافقت نامه

نخست دولت صاحب پرچم به موجب  يدر حوزه

اها مکلف یون حقوق دريکنوانس 94(1) يمقررات ماده

 يو اجتماع ي، فنيت در امور اداريبه اعمال صالح

ن یت در ايحامل پرچم است. اعمال صالح يکشت

بر  که عمدتا است یيو اجرا یيترل قضاحوزه واجد کن

دولت صاحب پرچم اعمال  ين داخلياساس قوان

حفظ  ين دولت صاحب پرچم برایشود. عالوه بر ايم

مکلف به انجام اقدامات مقرر در  ،متبوع يت کشتيامن

اها است یون حقوق دريکنوانس 94(4و ) 94(3مواد )

رت صو يالمللنيمعمول ب يهاهید بر اساس رویکه با

ن حوزه واجد یدر ا يالمللنيمعمول ب يهاهیرد. رويگ

قات الزم در صورت يدولت متبوع در تحق يهمکار

 يکشت یيایا تلفات دریو  يانوردیبروز حوادث در

 مذکور است. 

دوم به موجب  يدولت صاحب پرچم در حوزه

اها مکلف یون حقوق دريکنوانس 217 يمقررات ماده 

متبوع از الزامات  يکشت تيت در تبعيبه اعمال صالح

د از یاست. دولت صاحب پرچم با يطيست محیز

ن الزامات یت ایمتبوع از رعا يکشت يریتعهدپذ

ن الزامات تا یت ایت رعاينان حاصل کند. اهمياطم

تواند يم ياست که دولت صاحب پرچم حت يحد

 يانوردین مقررات را از دریت ایاز رعا يخاط يکشت

ن مقررات با یمتبوع از ا يت کشتيمتوقف سازد. تبع

و صادر  يانوردیدر يبرااز يمورد ن يهايکسب گواه

 ين الملليب يشده مطابق با قواعد و استانداردها

 است.  يمتجل

ل خال يسوم دولت صاحب پرچم به دل يدر حوزه

و  يريجلوگ ينهياها در زمیون حقوق دريکنوانس

ا ب یيایدر يمنابع زنده يرقانونيد غيمبارزه با ص
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ن وجود در موافقت یست. با ايمواجه ن يقيالزامات دق

ن حوزه تالش شده است یسازمان ملل در ا يهانامه

 يالمللنيمورد وفاق ب يکه مقررات و استانداردها

تعهد به » يرندهين تعهدات که دربرگیجاد شود. ایا

دولت صاحب پرچم را ملزم به  ،است« يهمکار

. دولت صاحب دینمايم يبا دولت ساحل يهمکار

 ن تعهد ابتدائایا يهیشود که در سايپرچم مکلف م

 يو آزاد از سو ينيسرزم ياهایدر يد منابع زندهيص

د. صدور یافت مجوز نمایمتبوع را منوط به در يکشت

دولت صاحب پرچم مشروط به تحت  يمجوز از سو

متبوع  يکشت يريگيماه يهاتيکنترل درآمدن فعال

بدون  يريگيت ماهينه فعالهر گو که يتا حد است

نظارت دولت چارچوب ا خارج از یکسب مجوز 

شود که دولت يم يرمجاز تلقيد غيصاحب پرچم، ص

 يبا دولت ساحل يصاحب پرچم را مکلف به همکار

متبوع و تبادل اطالعات  يدر ثبت سوابق تخلف کشت

نده از یکه در آنیتا ا دینمايها مر دولتیآن با سا

ن یا يبرا يريگيپرچم و ماه صدور مجوز حمل

 .شود يريمتخلف جلوگ يکشت
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The Realm of the exercising the competence of the flag State on the respective ships; based 

on the provisions of Convention on the law of the sea and related agreements 

Javad Salehi 
Assistant Professor of Law at Payame Noor University, Tehran, Iran 

Javadsalehi@Pnu.ac.ir 
 

Abstract 

Ship in international law based on its physical body has not responsibility. Responsibility of his activities 

attaches to the flag State. Ship replace to responsibility giving, oblige to adherence the regulations of the 

flag State, coastal State and international fishery activities. Flag State replace to this obligation also for 

the authority his international obligations apply his competence in the field of the security of ships, the 

environmental conservation and protection and the prevention and combating unauthorized fishing. 

Keywords: Exercise of State authority, Flag State, Flag carrier ship, Convention on the Law of the sea. 
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