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 مجله ایمنی زیستی

 1393 زمستان، 2، شماره 7دوره 

 

 ی آنناشی از آلودگی زیست محیط دریاها و صید غیرمجاز منابع زندهجبران خسارات پیشگیری و 

 
  جواد صالحی

 تهران، تهران، ایران دانشگاه پیام نور استادیار گروه حقوق
 

       Javadsalehi@Pnu.ac.ir   
 

 چکیده

 در این زمینه  ی اقدامات الزم راها باید کلیهاز زیست محیط دریاها هستند. دولتها متعهد به حمایت و حفاظت دولت

های ساحلی است. در صالحیت دولت ،های دریایییا کنترل آلودگی ناشی از فعالیت بعمل آورند. پیشگیری، کاهش

و صید غیرمجاز  الزم بر پیشگیری، کاهش یا کنترل آلودگی زیست محیط دریاهاهای ساحلی با تصویب قوانین تدول

کنند. خود اقدام می حاکمیتتحت  در مناطقهای خارجی های کشتیناشی یا در ارتباط با فعالیتی منابع زنده

صید و  مسئولیت نقض قوانین و مقررات دولت ساحلی و جبران خسارات ناشی از آلودگی زیست محیط دریاها

گیرد. این ها قرار میهای صاحب پرچم آنی دولتهای خارجی برعهدهاز سوی کشتی ی آنغیرمجاز منابع زنده

باشد، ها در دریای سرزمینی دولت ساحلی یا دریاهای آزاد میهای حامل پرچم آنهای کشتیمسئولیت بخاطر فعالیت

 ها قرار گرفته است. که تحت کنترل و نظارت آن

زیست محیط دریاها، مسئولیت دولت صاحب پرچم، مسئولیت دولت ساحلی، کنوانسیون حقوق : لیدیکلمات ک

 دریاها.

 
 مقدمه

به حفاظت و  ،کنوانسیون حقوق دریاها 12فصل 

های ی آلودگیایت از زیست محیط دریاها از کلیهحم

کنوانسیون  192ی دریایی تصریح دارد. بر اساس ماده

متعهد به حمایت و حفاظت از ها تدول ،حقوق دریاها

. به همین دلیل الزم است که زیست محیط دریا هستند

که تا این ،ی اقدامات الزم را بعمل آورندها کلیهدولت

موجب  ،هاهای تحت کنترل یا صالحیت آنفعالیت

خسارت ناشی از آلودگی به کشورهای دیگر یا زیست 

یا  های ناشی از حوادثها نشود و آلودگیمحیط آن

ها به نواحی های تحت صالحیت یا کنترل آنفعالیت

ها گسترش پیدا نکند. خارج از تحت حاکمیت آن

کند که این آلودگی ناشی از تاسیسات و فرقی نمی

برداری از منابع ت مورد استفاده در اکتشاف و بهرهادوا

 194(cی )طبیعی بستر و زیربستر دریا )ر.ک. ماده

( یا ناشی از سایر تاسیسات و کنوانسیون حقوق دریاها

ادوات مورد استفاده در زیست محیط دریاها برای 

جلوگیری از حوادث، تضمین ایمنی عملیات در دریا 

کنوانسیون حقوق  194(dو ... باشد )ر.ک. ماده ی )

دریاها(. در صورت بروز هر گونه آلودگی اقدامات 
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های کمیاب یا الزم برای حمایت و حفاظت اکوسیستم

ننده، زیستگاه نمونه موجودات بسیار کاهش یافته، شک

در معرض تهدید یا خطر و انواع دیگر موجودات 

 194(5)ر.ک. ماده ی ) دریایی در الویت هستند

 کنوانسیون حقوق دریاها(.

 ،کنوانسیون حقوق دریاها 197بر اساس ماده ی 

ها موظف به همکاری در حمایت از زیست دولت

از اصول  ،عهد به همکاریمحیط دریاها هستند. ت

اساسی در جلوگیری از آلودگی زیست محیط دریاها 

کنوانسیون حقوق دریاها و دیگر  12بر اساس فصل 

تعهد به حمایت از  (.14) المللی استمقررات بین

زیست محیط دریایی مقرر در کنوانسیون حقوق 

بر  (.8) دریاها منجر به ایجاد حقوق عرفی شده است

کنوانسیون حقوق  208(3و ) 208(1اساس مواد )

یا کنترل آلودگی ناشی از  پیشگیری، کاهش ،دریاها

در صالحیت ملی  ،در بستر دریاهای فعالیت

های ساحلی با های ساحلی است. دولتدولت

تصویب قوانین الزم بر پیشگیری، کاهش یا کنترل 

ناشی یا در ارتباط با  ،آلودگی زیست محیط دریاها

اقدام  ستر دریا تحت صالحیت خودهای در بفعالیت

کنند. این قوانین، مقررات و اقدامات از چارچوب می

ها و ضوابط توصیه الملل، استانداردها، رویهقواعد بین

حال که مقررات کنوانسیون شده خارج نیستند. در عین

حقوق دریاها شامل کلیت زیست محیط دریاها است، 

حلی نیز های ساهای تحت صالحیت دولتبه حوزه

جامعیت مقررات  ،منظر این کند. ازسرایت می

کنوانسیون حقوق دریاها برای جلوگیری از هر نوع 

ها برای آنتعهدی را  ،آلودگی زیست محیط دریاها

  (.13) کندایجاد می

تعهد کشورها به جلوگیری، کنترل و کاهش آلودگی بر 

تابع  ،کنوانسیون حقوق دریاها 194(1اساس مقررات )

مساله است. تعهد به اتخاذ  ها در اینهای آناناییتو

دولت را در شرایطی قرار « الزمی اقدامات کلیه»

ملی در دسترس و منطبق بهترین ابزار ع»دهد که از می

استفاده کند. این وضعیت باعث  «های خودبا توانایی

باز « اقدامات الزم»شود که دست دولت در اتخاذ می

خود اقدام کند. تشخیص  به ،باشد و حسب مورد

کنوانسیون  208ی های مادهلیکن اگر محدودیت

کنوانسیون  194(1ی )حقوق دریاها را بر مقررات ماده

حقوق دریاها قابل تسری بدانیم، آن وقت است که 

قوانین، مقررات و اقدامات دولت ساحلی برای 

نباید از  ،جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی

المللی کمتر باشد. این بین استانداردهای مقررات

وضعیت بر مسئولیت دولت ساحلی در جلوگیری از 

حال که مقرات در عین (،8) افزایدآلودگی می

ا را در ایجاد تعهدات حقوقی کنوانسیون حقوق دریاه

اظت تر برای حفوب کلیهای ساحلی در چارچدولت

 دهد. از زیست محیط دریاها قرار می

 ،وانسیون حقوق دریاهاکن 235 یبر اساس ماده

المللی خود در ها برای اجرای تعهدات بیندولت

مسئولیت  ،حمایت و حفاظت از زیست محیط دریاها

های صاحب پرچم دارند. این مسئولیت به دولت

های در رابطه با فعالیت ،های ساحلیهمانند دولت

نترل یا صالحیت خود تسری پیدا مجاز تحت ک

های هستند دولت ،پرچمهای صاحب کند. دولتمی

ی یها در مناطق دریاهای حامل پرچم آنکه کشتی

های ساحلی یا تحت کنترل تحت صالحیت دولت

به فعالیت ماهیگری  ،ایهای شیالت منطقهسازمان

پردازند. در حالی که مسئولیت تخریب زیست می

الملل تعیین بر اساس حقوق بین ،محیط دریاها
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ی رچم بر اساس مادههای صاحب پشود، دولتمی

کنوانسیون حقوق دریاها باید تضمین کنند که  235(2)

برای پرداخت غرامت  ،هاهای حقوقی آندر سیستم

فوری و کافی یا سایر طرق جبران خسارت در رابطه 

با خسارات ایجاد شده ناشی از آلودگی زیست محیط 

ها در دسترس های حامل پرچم آندریاها توسط کشتی

های الح قرار گرفته است. لیکن دولتصمرجع ذی

 ،از تامین منبع خسارتو بیش قبل  ،صاحب پرچم

های حامل پرچم باید تالش کنند که فعالیت کشتی

ها قرار گیرد. این ها تحت کنترل و نظارت آنآن

 ،ها مطابق مقررات کنوانسیون حقوق دریاهادولت

ز برداری امسئولیت دارند که با اقدام مقتضی و بهره

های حامل پرچم فعالیت کشتی ،های داخلیظرفیت

های سرزمینی دولت ساحلی یا خود را در آب

 دریاهای آزاد تحت کنترل و نظارت خود قرار دهند.

این نوشتار درصدد است که پس از بررسی صالحیت 

 دولت در حمایت و حفاظت از زیست محیط دریاها

ت مسئولیت دولت در جبران خسار)الف( به تحلیل 

)ب( بپردازد. لیکن  وارده شده به زیست محیط دریاها

مسئولیت دولت متوجه  ، عمدتابررسی دقیق مسئولیت

جبران خسارت و صاحب پرچم در کنترل فعالیت 

)ج( است که  های کشتی حامل پرچمناشی از فعالیت

 موضوع اصلی این نوشتار است.

ها در حمایت و حفاظت از زیست صالحیت دولت

 هامحیط دریا

شریت بر زیست محیط حال که تاثیرگذاری بدر عین

های حقوقی ناپذیر است، فعالیتدریاها اجتناب

ر مخربی برجای گذاشته آثا ،ها در این عرصهدولت

ی جهانی بر پیشگیری، کنترل ی عام جامعهاست. اراده

و جلوگیری از بروز صدمات زیست محیطی و تاثیر 

بر بقاء جوامع  مستقیم و غیرمستقیم این خسارات

انسانی باعث شده است که پرداختن به موضوع جبران 

 (.6) خسارات زیست محیطی اجتناب ناپذیر باشد

ها ریاها مقرراتی را در اختیار دولتکنوانسیون حقوق د

قرار داده است که به موجب آن به کنترل آلودگی 

 ،دریاها بپردازند. مقررات کنوانسیون حقوق دریاها

این زمینه مقررات دقیق و خاصی در اگرچه واجد 

هایی کلی است که ی بایستهنیست، لیکن دربرگیرنده

  شودپاکیزه ماندن زیست محیط دریا می منجر به

ها برای جلوگیری از طور که تعهد دولتهمان(. 11)

یک تعهد  ،ایراد خسارت به سرزمین دولت دیگر

 ها ملزم هستند که بهجانبه نیست، کلیه دولتیک

الملل عرفی برای جلوگیری از موجب حقوق بین

آلودگی زیست محیط دریا به همکاری با یکدیگر 

ها در مسائل زیست بپردازند. تعهد عام همکاری دولت

محیط زیست؛ میراث »ریشه در واقعیت  ،محیطی

تعهد  ،در این شرایط (.4) دارد« مشترک بشریت

اگرچه  ،ها نسبت به زیست محیط دریاهادولت

معنای جلوگیری مطلق از آلودگی نیست، لیکن به

 (Dueبه انجام اقدام مقتضی اتیواجد تعهد

Diligenceها برای ایجاد حداقل ( از سوی دولت

 آلودگی به زیست محیط دریاها است. 

 235و  194تا  192که مقررات مواد در حالی

به حمایت از زیست محیط  ،کنوانسیون حقوق دریاها

ها بر ، کلیات مسئولیت و تعهد دولتپردازددریایی می

حمایت و حفاظت از زیست محیط دریا باعث شده 

تصویب و اجرای قوانین الزم در این  ،است، تشخیص

نگری تنظیم ها قرار گیرد. کلیی دولتبرعهده ،حوزه

باعث شده است که  ،کنندگان کنوانسیون حقوق دریاها

ها تموجد مسئولیت دول« خسارت»بطور مثال مفهوم 
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ی به توضیحات مقرر در ماده تعریف نشود و صرفا

(d()1)1 ن حقوق دریاها راجع به آلودگی کنوانسیو

شود. آلودگی  عنوان معیاری برای خسارت اکتفابه

زیست محیط دریا در این ماده شامل؛ ورود صدمه و 

خسارت به منابع زنده و حیات دریا، زیان به سالمت 

گیری و های ماهیالیتو بهداشت بشری، وقفه در فع

های مشروع از دریا و لطمه به کیفیت آب سایر استفاده

دریا معرفی شده است. لیکن این حد از تشریح مفهوم 

یین مسئولیت دولت خاطی کفایت خسارت برای تع

کنوانسیون حقوق دریاها واجد  ،کند. عالوه بر ایننمی

 هیچ مقرراتی برای جبران خسارت نیست. 

 ،الملل محیط زیستحقوق بینحال با این

ی تعاریف متفاوتی از مفهوم خسارت دربرگیرنده

معانی متفاوت ، . از این منظر(7) زیست محیطی است

کند. خسارت به در شرایط متفاوت کاربرد پیدا می

تر از خسارت به اموال منابع طبیعی بسیار سختگیرانه

. لیکن به طورکلی خسارت زیست شده استتعریف 

ی دو عنصر زیست محیط و دربرگیرنده ،محیطی

در عین  ،غرامت است. در رابطه با عنصر زیست محیط

ی ملموسی به حال که الزم نیست خسارت یا صدمه

ارتباط با زیست محیط وارد شود، لیکن خسارت بی

(. Ibid) گیردحیط زیست در این چارچوب قرار نمیم

تعاریف خسارت با آلودگی زیست محیطی در دو 

خسارت معمول در حقوق مدنی و خسارت به  ،هگرو

کنوانسیون حقوق  (.10) گیرندمحیط زیست قرار می

ی در ماده« خسارت ناشی از آلودگی» به مفهوم ،دریاها

ی که واژهکنوانسیون اشاره کرده است، در حالی 235

یک از مقررات کنوانسیون تعریف خسارت در هیچ

  (. 12) نشده است

هد واقعی ناشی از نقض مقررات مواد منظر تع از این

به  ،کنوانسیون حقوق دریاها 235و  194تا  192

ها باید این که دولت شود. چرا سختی محقق می

 های خویش به اجرامقررات را بر اساس توانایی

ها از دولت ،بگذارند. مقررات کنوانسیون حقوق دریاها

را زمینه  ،های حقوقی خودخواسته است که در سیستم

برای پرداخت غرامت فوری و کافی یا دیگر طرق 

جبران خسارت در ارتباط با خسارات ایجاد شده در 

اثر آلودگی زیست محیط دریاها توسط اشخاص 

حقیقی یا حقوقی تحت صالحیت فراهم کنند. این 

ها متعهد به درخواست به این معنا است که دولت

یط های ملی در حمایت از زیست محی سیستمتوسعه

پاسخگوی  ،های ملیتا حدی که این سیستم ،باشندمی

ها خسارات وارده به زیست محیط باشند. از دولت

الملل در ی حقوق بینرود که برای توسعهانتظار می

رابطه با تعهد و مسئولیت ارزیابی و جبران خسارت 

ها وارده به زیست محیط دریاها تالش کنند. لذا دولت

اط با مسئولیت جبران خسارت وظیفه دارند در ارتب

ها در قلمرو تحت های آنبار ناشی از فعالیتآثار زیان

با  ،حاکمیت یا کنترل بر مناطق خارج از قلمرو خود

ی تصویب قوانین دیگر کشورها همکاری کنند و زمینه

 المللی را فراهم نمایند.بین

ب( مسئولیت دولت در جبران خسارت وارده شده به 

 یاها زیست محیط در

تعهد به جبران خسارت وارده شده به زیست محیط 

الملل محیط ی حقوق بیناز موضوعات پیچیده ،دریاها

بخشی از مسئولیت حقوقی  ،زیست است. این تعهد

حفظ زیست محیط دریاها است. مفهوم کلی 

مسئولیت »الزم است از مفهوم  ،«مسئولیت دولت»

یست دولت در جلوگیری، کاهش یا کنترل صدمات ز

تفکیک شود. اصل عدم خسارت به زیست  «محیطی
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الملل عنوان یک اصل حقوق بینبه ،محیط دریاها

 13ریو است. اصل ی محیط زیست برگرفته از اعالمیه

، زیست و توسعه )اعالمیه ریو(ی محیط اعالمیه

ها را به همکاری و مشارکت جدی به منظور دولت

ی در زمینه ،المللی هر چه بیشتر حقوق بینتوسعه

مسئولیت ناشی از اعمال منع شده و جبران خسارات 

های داخل در مناطق زیست محیطی در اثر فعالیت

ثار آن به مناطق آتحت صالحیت یا کنترل خویش که 

 خواند فرا میشود، ها وارد مینآخارج از صالحیت 

(5 .) 

ارتباط  ،لذا اصل عدم خسارت به زیست محیط

ئولیت دولت دارد. البته در عین اصل مس اتنگاتنگی ب

کنند، ضروری ال که این دو یک هدف را دنبال میح

تعهد،  (.15) ها تفکیک قائل شویماست که میان آن

اشاره به الزام به پرداخت غرامت برای خسارات دارد. 

م با دیگر ای این تعهد تومسئولیت، دربرگیرنده

سارت به در رابطه با جلوگیری از ایراد خ، هامسئولیت

حال که برخی از زیست محیط است. در عین

تمایز  «تعهد»و  «مسئولیت»حقوقدانان میان مفاهیم؛ 

را واژه برخی دیگر این دو  ،(13) شوندقائل می

از برخی دیگر تنها  (.8) گیرندجای یکدیگر بکار میهب

و برخی دیگر تنها از مسئولیت  (15) تعهد دولت

رسد ورند. اما به نظر میآسخن به میان می (9) دولت

؛ واجد «تعهد»ها و ؛ اشاره به الزام دولت«مسئولیت»که 

 یند منتهی به نقض این الزامات است.آفر

های نسبت به فعالیت ،المللی دولتاصل مسئولیت بین

منجر به خطرات زیست محیطی  ،برون مرزی

ی المللی برای اولین بار در حکم داوری کارخانهبین

یل اسملتر بین ایاالت متحده و کانادا در ذوب فلز تر

به رسمیت شناخته شد. دیوان استدالل کرد  1941سال 

الملل، هیچ دولتی حق به موجب اصول حقوق بین»که 

ی یا اجازه ،ندارد از قلمرو خود به نحوی استفاده کند

استفاده از آن را بدهد که نشت گازهای آالینده منجر 

کشور دیگر و نسبت به به ورود خسارت در قلمرو 

از این جهت  (.2) «اموال و اشخاص واقع در آن شود

دولت هم در استفاده از قلمرو سرزمین خود و هم در 

دادن مجوز صریح یا ضمنی برای استفاده از قلمرو 

یک شخص یا یک واحد غیردولتی که مسبب ورود 

به کشور خارجی و مالکیت اشخاص خسارت 

 (. 3) استباشد، دارای ممنوعیت می

تعیین  ،های زیست محیطیدر پروندهبا این وجود 

از موضوعات چالش برانگیز است.  ،مسئول خسارت

ی علیت میان خسارت و عمل موجد آن اثبات رابطه

افزاید. در رابطه با جرایم زیست بر این چالش می

شود. در به مسئولیت مطلق تکیه می عمدتا ،محیطی

مطلق، فرض بر وجود  های مبتنی بر مسئولیتنظام

که صاحب فرض توجه شود، مگر اینتقصیر گرفته می

قصور »آن را به دیگری اثبات کند. در این نظام اثبات 

های لیکن در نظام (.11) نیازی نیست «از اقدام مقتضی

مبتنی بر مسئولیت ناشی از تقصیر، الزم است برای 

 «قصور از اقدام مقتضی»اثبات مسئولیت دولت وقوع 

های مبتنی بر مسئولیت ثابت شود. تفکیک در نظام

در حالی است که  ،مطلق و مسئولیت ناشی از تقصیر

نیازی به اثبات  ،المللیهای بیندر بررسی مسئولیت

متعهد  ،المللها در حقوق بیندولت (.9) تقصیر نیست

دریاها به جلوگیری از ایراد صدمه به زیست محیط 

این تعهد الزم است که میان هستند. البته با توجه به 

های معمول های مخاطره آمیز و فعالیتفعالیت

ها تفکیک قائل شویم، به نحوی که مسئولیت دولت

آمیز العاده مخاطرههای فوقمطلق را برای فعالیت
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نظر بگیریم تا  ها نسبت به زیست محیط دردولت

ها برای جلوگیری از خطرات احتمالی که دولتاین

 اقدامات احتیاطی باشند.انجام ملزم به  ،هاتاین فعالی

در این شرایط التزام به جبران خسارت زیست محیطی 

عنوان المللی، بهی عام مسئولیت بینبر اساس قاعده

در جهت حمایت و حفاظت از زیست  ،اصل مبنایی

مورد شناسایی واقع شده است. لیکن دریاها محیط 

ی ی جبران خسارات زیست محیطی در عرصهمطالبه

( 4)« ی قضایی مواجه استفقدان رویه»الملل با بین

 .تر می سازد، کار را کمی پیچیدهکه این وضعیت

و مسئولیت دولت صاحب پرچم در کنترل فعالیت 

های کشتی حامل جبران خسارت ناشی از فعالیت

 پرچم 

ی هااز دولت ،مقررات کنوانسیون حقوق دریاها

خواهد که زیست محیط دریاها را از صاحب پرچم می

ی آلوده شدن حفاظت و حمایت نمایند و کلیه

اقدامات الزم را برای جلوگیری، کاهش و کنترل 

ها بر این آلودگی زیست محیط دریا انجام دهند. دولت

برای  ،اساس موظف به انجام اقدامات الزم هستند

کنترل و صالحیت های تحت که فعالیتاطمینان از این

ها منجر به ایراد خسارت ناشی از آلودگی به زیست آن

 194(2ی )شود )ر.ک. مادهمحیط دریاها نمی

کنوانسیون حقوق دریاها(. تعهد دولت صاحب پرچم 

 12به حمایت از زیست محیط دریا در فصل 

کنوانسیون حقوق دریاها تشریح شده است. دولت 

ات الزم برای باید قوانین و مقرر ،صاحب پرچم

جلوگیری، کاهش یا کنترل آلودگی زیست محیط 

دریاها ناشی از فعالیت کشتی موظف به رعایت 

المللی را تصویب کند. دولت حداقل استانداردهای بین

باید اطمینان حاصل کند که مقررات  ،صاحب پرچم

مصوب در چارچوب مقررات کنوانسیون حقوق 

ل آلودگی برای جلوگیری، کاهش و کنتر ،دریاها

اند و زیست محیط دریا ناشی از کشتی تصویب شده

اقدامات الزم برای اجرایی شدن آن صورت گرفته 

 کنوانسیون حقوق دریاها(. 217(1ی )است )ر.ک. ماده

دولت صاحب پرچم باید اجرای موثر  ،عالوه بر این

نظر از این ضوابط، استانداردها و قوانین را صرف

تضمین کنند.  ،ا نقض شوندکه ممکن است در کجاین

وظایف دولت صاحب پرچم در واکنش به نقض 

ی پرچم وی شامل مقررات از سوی کشتی حمل کننده

ها است. تحقیق، تشکیل دادرسی و اعمال مجازات

وظایف دولت صاحب پرچم در رابطه با مسائل اداری 

و فنی برای حفاظت و حمایت از زیست محیط دریاها 

ون حقوق دریاها تشریح ینوانسک 217(3ی )در ماده

های مطابق با قواعد شده است که شامل صدور گواهی

دار و های صالحیتالمللی سازمانو استانداردهای بین

های ای برای احراز صحت گواهیهای دورهبازرسی

  (.1) فوق با وضعیت واقعی کشتی است

های دولت صاحب برای تعیین مسئولیتبا این وجود 

صید لودگی زیست محیط دریاها و آدر  ،پرچم

ی انحصاری در منطقهکشتی حامل پرچم وی غیرمجاز 

ابتدا الزم است که مفهوم دولت  ،اقتصادی دولت ثالث

 ،المللثالث شناسایی شود. کشتی در حقوق بین

کند تابعیت دولتی را دارد که پرچم آن را حمل می

تی دول .ون حقوق دریاها(یکنوانس 91(1ی ))ر.ک. ماده

با  ،دهدکه مجوز حمل پرچم خود را به یک کشتی می

این های های حقوقی فعالیتمسئولیت ،این مجوز

گیرد. در عین حال دولت صاحب کشتی را برعهده می

 ،برای اعطای تابعیت به یک کشتی ،پرچم

کند. های کشتی ایجاد میهایی را در فعالیتمحدودیت
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ادی، رعایت تعهدات قرارد ،دولت صاحب پرچم

قوانین ملی و مقررات مربوط به فعالیت ماهیگیری را 

های کند. با این وجود کشتیبه کشتی متبوع تحمیل می

المللی بینقوانین و مقررات  ،حامل پرچم دولت متبوع

آلودگی زیست محیط ی در زمینهو دولت ساحلی را 

 ،کنند. تحت این شرایطماهیگیری نقض میدریاها و 

های ناقض ز حمل پرچم به کشتیاهمیت اعطای مجو

مانع از آلودگی زیست محیط دریاها قوانین و مقررات 

 شود.روشن می ،غیرمجازماهیگیری و 

با از بین رفتن  ،ع دولت صاحب پرچمفلیکن حفظ منا

آلودگی زیست محیط دریاها و منافع دولت ساحلی در 

ای انحصاری برداری غیرمجاز از منابع منطقهبهره

ی ممکن نیست. دولت ساحلی بر اساس اقتصادی و

ن حقوق دریاها برای اکتشاف، مقررات کنوانسیو

ی ی منطقهبرداری، حفاظت و مدیریت منابع زندهبهره

)ر.ک.  انحصاری اقتصادی خود حق حاکمیت دارد

کنوانسیون حقوق دریاها(. دولت  56(a()1ماده ی )

متعهد به تعیین حد مجاز  ،ساحلی به موجب این حق

ی انحصاری اقتصادی خود ی منطقهد منابع زندهصی

برداری است، در عین حال که برای جلوگیری از بهره

اقدامات ی این منطقه، زندهبیش از اندازه از منابع 

)ر.ک.  کنداتخاذ مینیز را  یمدیریتی و حفاظتی مناسب

کنوانسیون حقوق دریاها(. با این وجود  61ی ماده

ها را در الیف دیگر دولتحقوق و تک ،دولت ساحلی

 گیردبرداری از این منابع در نظر میاکتشاف و بهره

لیکن کنوانسیون حقوق دریاها(.  56(2ی ))ر.ک. ماده

« برداری بهینهبهره»دولت ساحلی در این راستا باید از 

اطمینان ها نهای حامل پرچم آو کشتیها این دولت

حقوق کنوانسیون  62ی )ر.ک. ماده حاصل کند

برداری کامل از دریاها(. اگر دولت ساحلی توانایی بهره

ی انحصاری ی قابل صید را در منطقهمنابع زنده

ها تا اقتصادی ندارد، باید اجازه دهد که دیگر دولت

برداری کنند. دولت حد مجاز از این منابع بهره

تواند برای متعادل نگه داشتن حقوق )حق می ،ساحلی

ی انحصاری ی منطقهبر منابع زندهحاکمیت انحصاری 

برداری از ی بهره)اجازه اقتصادی( و تکالیف خود

ی انحصاری اقتصادی به ی منطقهمازاد منابع زنده

ها( به صدور مجوز صید بر اساس دیگر دولت

قراردادهای میان دولت ساحلی با دولت صاحب پرچم 

 تا مانع صید غیرمجاز در ،بپردازدو کشتی حامل پرچم 

 شود. خود ی انحصاری اقتصادی منطقه

بسیار کنوانسیون حقوق دریاها  ،تحت این شرایط

وظایفی را ضعیف عمل کرده است. این کنوانسیون 

برای دولت صاحب پرچم به هنگام اعطای تابعیت 

 برشمرده است که این وظایف عمدتاخود به کشتی 

مربوط به ثبت مشخصات، اطمینان از مسائل فنی و 

و کارکنان کشتی حامل  ، ناخداسالمت خدمه ایمنی،

پرچم و انجام تحقیقات الزم در صورت وقوع 

یست محیط خسارت یا صدمه به اتباع، کشتی و ز

)ر.ک.  های دیگر استدریایی تحت حاکمیت دولت

که کنوانسیون حقوق دریاها(. در عین حال  94ی ماده

بطور غیرمستقیم  ،کنوانسیوناین برخی از مقررات 

لت صاحب پرچم را مسئول صید غیرمجاز کشتی دو

لث ی انحصاری اقتصادی دولت ثادر منطقهمتبوع 

کنوانسیون  58(3ی )معرفی کرده است. بر اساس ماده

دولت صاحب پرچم دارای حق  ،حقوق دریاها

باید به »ی دولت ساحلی برداری از منابع زندهبهره

 حقوق و وظایف دولت ساحلی احترام بگذارد و از

. «قوانین و مقررات مصوب دولت ساحلی تبعیت کند

آلودگی اگر دولت ساحلی قوانین و مقررات منع 
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ی صید غیرمجاز در منطقهزیست محیط دریاها و 

انحصاری اقتصادی خود وضع کند، دولت صاحب 

پرچم مکلف است تضمین کند که کشتی حامل پرچم 

بر عالوه  کند.از این قوانین و مقررات تبعیت میوی 

 73ی دولت ساحلی بر اساس مقررات ماده ،این

صالحیت انجام اقداماتی از  ،کنوانسیون حقوق دریاها

کشتی، بازرسی، بازداشت و  جمله؛ ورود به

برای اطمینان از تبعیت کشتی  ،های قضاییرسیدگی

ی حامل پرچم از قوانین و مقررات خود در منطقه

به  ،چمانحصاری اقتصادی را دارد. دولت صاحب پر

ی اعمال حق حاکمیت دولت ساحلی در واسطه

مکلف به همکاری در  ،ی انحصاری اقتصادیمنطقه

های ورود به کشتی، بازرسی، بازداشت و رسیدگی

قضایی دولت ساحلی است. به همین نحو اگر دولت 

ساحلی بخواهد اقدامات تحقیقاتی یا اجرایی را علیه 

ت محیط آلودگی زیسکشتی حامل پرچم مظنون به 

دولت صاحب  ،صید غیرمجاز انجام دهددریاها و 

پرچم مکلف به همکاری با دولت ساحلی در این 

، اگرچه هیچ ضمانت اجرایی بر این زمینه است

 . مقررات وارد نشده است

در این مقررات کنوانسیون حقوق دریاها از این منظر 

ممکن است کند. به همین دلیل زمینه کفایت نمی

در قوانین و مقررات داخلی خود دولت ساحلی 

تعهداتی اضافی برای دولت صاحب پرچم بخاطر 

آلودگی های کشتیهای حامل پرچم وی در فعالیت

ی صید غیرمجاز در منطقهزیست محیط دریاها و 

انحصاری اقتصادی خود وضع کند. دولت ساحلی 

وانین داخلی مبتنی با مقررات ممکن است در ق

نعت از آلودگی زیست محیط مماالمللی راجع به بین

صید غیرمجاز از دولت صاحب پرچم دریاها و 

های کشتی حامل پرچم خود را بخواهد که فعالیت

صید آلودگی زیست محیط دریاها و برای پیشگیری از 

که سوابق یا این ،غیرمجاز تحت کنترل شدید بگیرد

صید غیرمجاز کشتی آلودگی زیست محیط دریاها و 

و در اختیار دیگر  نمایدا ثبت رحامل پرچم خود 

. دولت ساحلی ممکن است این ها قرار دهددولت

ها را در قراردادهای تنظیمی با دولت محدودیت

ی صاحب پرچم در صدور مجوز صید در منطقه

همین ترتیب که به ،انحصاری اقتصادی خود ایجاد کند

دولت صاحب پرچم مکلف است رعایت این قوانین 

مجوز حمل پرچم به اعطای هنگام و مقررات را به 

 ،عالوه بر این کشتی حامل پرچم خود تکلیف کند.

دولت ساحلی ممکن است با ابزارهای در دسترس از 

ای، کنترل های ماهوارهجمله اعزام بازرس، نظارت

های کشتی حامل پرچم را میزان صید و ... فعالیت

 تحت کنترل و نظارت خود بگیرد.

 گیرینتیجه

در حفاظت و حمایت از زیست محیط دریاها ها دولت

ی اقدامات الزم را ها باید کلیهدولت مسئولیت دارند.

های تحت کنترل یا که فعالیتعمل آورند تا اینهب

و  ها موجب آلودگی زیست محیط دریاهاصالحیت آن

نشود. پیشگیری،  ی آنصید غیرمجاز منابع زنده

 ،های دریاییتکاهش یا کنترل آلودگی ناشی از فعالی

های در صالحیت دولت های ساحلی است. دولت

با تصویب قوانین الزم بر پیشگیری، کاهش یا  ،ساحلی

و صید غیرمجاز  کنترل آلودگی زیست محیط دریاها

های ناشی یا در ارتباط با فعالیت یمنابع زنده

در بستر دریای تحت صالحیت  ،های خارجیکشتی

ت نقض قوانین و مقررات کنند. مسئولیخود اقدام می

دولت ساحلی و جبران خسارات ناشی از آلودگی 
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 ی آنو صید غیرمجاز منابع زنده زیست محیط دریاها

های ی دولتبرعهده ،های خارجیاز سوی کشتی

گیرد. دولت صاحب ها قرار میصاحب پرچم آن

باید اجرای موثر این ضوابط، استانداردها و  ،پرچم

که ممکن است در کجا از این نظرصرف ،قوانین را

 ،نقض شوندهای حامل پرچم خود توسط کشتی

های خاطر فعالیتهب ،تضمین کنند. این مسئولیت

ها در دریای سرزمینی های حامل پرچم آنکشتی

باشد، که تحت دولت ساحلی یا دریاهای آزاد می

های و دولت ها قرار گرفته استکنترل و نظارت آن

 ،گام اعطای مجوز حمل پرچمبه هن ،صاحب پرچم

. دولت اندهای آن را مدنظر خویش قرار دادهبایسته

حق حاکمیت انحصاری بر میان تعادل  درساحلی 

و حق  ی انحصاری اقتصادی خودی منطقهمنابع زنده

 ،منطقهاین ی برداری از مازاد منابع زندهی بهرهاجازه

 به صدور مجوز صید بر اساس قراردادهای با دولت

تا مانع  ،پردازدمیصاحب پرچم و کشتی حامل پرچم 

خود ی انحصاری اقتصادی صید غیرمجاز در منطقه

ا این قراردادها و لیکن ضمانت اجرشود. 

برای جلوگیری از  ،رح در آنهای مصمحدودیت

آلودگی زیست محیط این منطقه و صید غیرمجاز منابع 

شده نبینی آن در کنوانسیون حقوق دریاها پیشزنده 

ناچار به استناد دیگر های ساحلی به است. دولت

اند. المللی ابتکار عمل را به دست گرفتهمقررات بین

اند که های صاحب پرچم خواستهها از دولتآن

های کشتی حامل پرچم خود را برای پیشگیری فعالیت

ی در منطقهصید غیرمجاز آلودگی زیست محیط و از 

د یا نرل شدید بگیرتحت کنت ،انحصاری اقتصادی

صید غیرمجاز کشتی شکنی و قانونکه سوابق این

و گزارش آن را در  دننمایرا ثبت حامل پرچم خود 

های ساحلی قرار دهند تا در آینده از اختیار دولت

صدور مجوز برای فعالیت این کشتی در صید منابع 

 ی انحصاری اقتصادی ممانعت بعمل آید.ی منطقهزنده
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Abstract 

The Government oblige to supporting and protecting the sea environmental. Governments shall take all 

appropriate measures. Prevent, reduce or control pollution caused by maritime activities is in jurisdiction 

of the coastal State. The coastal State with the adoption of the necessary laws on environmental pollution 

prevention, reduction or control of the sea environment and illegal fishing live resources caused by or in 

connection with the activities of foreign ships in areas under its sovereignty claim. Responsibility for 

violation of the laws and regulations of the coastal State and compensation for losses caused by 

environmental pollution and illegal fishing environment of live it resources from the flag State. It is the 

responsibility of flag State because of the activities of their vessels in the territorial sea of the coastal State 

or the high seas, which is under his control and supervision. 

Keywords: Sea Environmental, Flag State's Responsibilities, Coastal State's Responsibilities, Convention 

on the Law of the Sea. 
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