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 چکیده 

-های اساسی در سطح جهان است که حیات بشریت را تهدید مییاها امروزه یکی از بحرانآلودگی محیط زیست در

المللی هرگونه های متعدد بینرو توانسته توجه جامعه جهانی را به خود جلب نماید. کنوانسیوننماید و از این

. ممنوعیت آلودگی دریاها شناسندآلودگی محیط دریاها را ممنوع اعالم کرده و واردکنندگان خسارت را مسئول می

المللی بلکه در متون اخالقی نیز همواره مورد توجه بوده است ؛ های بینای است که نه تنها در کنوانسیونمقوله

سوم کره زمین را آب فراگرفته است و منشاء حیات بشریت نیز آب و دریاها است. سطوح چراکه بیش از دو

وب فراوانی را بر تعادل زیست کره گذارده است.  با گسترش روزافزون خطرناک آلودگی در دریاها اثرات نامطل

فناوری های مربوط به کشتیرانی میزان و انواع آلودگی های دریاها نیز رو به افزایش است . تحوالت علم و صنعت 

ی باشند مانند نوع آلودگی ها را نیز تغییر داده و امروزه شاهد تخریب و آلودگی هایی هستیم که غیر قابل جبران م

زباله اتمی . افزایش آلودگی محیط زیست دریایی به تهدیدی علیه امنیّت دریاها و کشتیرانی تبدیل شده است. 

نماید با اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه به مقابله با آلودگی در دریاها بپردازد و المللی همواره تالش میجامعه بین

هدات متعددی به تصویب رسیده است که باید دید این کنوانسیون ها و در این خصوص کنوانسیونها و معا

 ها تا چه اندازه توانسته با این امر به مقابله بپردازد.موافقتنامه

 المللی : محیط زیست دریاها، آلودگی، پیشگیری، اقدامات بین واژگان کلیدی
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Practical Prevention of Marine Pollution 

 

 

 

Abstract 

The pollution of the marine environment today is one of the world's major crises that 

threatens the life of mankind and has therefore been able to attract the attention of 

the international community. Several international conventions prohibit any pollution 

of the marine environment and are responsible for importing damages. The 

prohibition of pollution of the seas is a topic that has always been considered not 

only in international conventions, but also in ethical texts; because more than two 

thirds of the planet has been flooded with water, the source of human life is water 

and seas.  Dangerous levels of pollution in the seas have had an adverse effect on the 

balance of the biosphere. With the increasing expansion of shipping technologies, the 

rates and types of marine pollution are also increasing. The changes in science and 

industry have also changed the type of pollution, and today there are destruction and 

pollution that are irreparable, such as nuclear waste. Increasing pollution from the 

marine environment has become a threat to maritime and shipping security. The 

international community has always been working to tackle pollution in seas by 

adopting preventive measures and measures and in this regard, several conventions 

and treaties have been adopted, to which extent these conventions and agreements 

should be addressed. 

Key Words: Marine Environment, Pollution, Prevention, International Measures 
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 مقدمه 
انسان، مخلوق و در عین حال سازنده محیط زیست خویش است که بقای فیزیکی وی را تضمین نموده و به او فرصت رشد فکری، اخالقی، 

دهد. هر روز در مقابل دیدگانمان در بسیاری از مناطق کره زمین خسارت، تخریب و انهدام محیط زیست به وسیله اجتماعی و روحی می

زایش است. سطوح خطرناک آلودگی در دریاها اثرات نامطلوب فراوانی را بر تعادل زیست کره گذارده است. )مقدمه معاهده انسان در حال اف

 (  2791محیط زیست استکهلم، 

 گردد. این اصول و قواعد کهدامنه اصول حقوق محیط زیست گسترده بوده و نه تنها خشکی، هوا و ماورای جو، که دریاها را نیز شامل می

ها مبنی بر حفاظت از محیط زیست، اتخاذ تدابیر و انجام اقداماتی در جهت جلوگیری از باشند حاکم بر مسئولیت دولتدر حال تکوین می

در اهمیّت آلودگی دریاها همین کافی است که گفته شود دو سوّم کره زمین را آب  ( 434، ص2837)شاو ، آلودگی محیط زیست است. 

 (243، ص2، ج 2838)پورنوری، دریاها در حفظ تعادل محیط زیست و بقای بشر اهمیّت بسزایی دارد.  فراگرفته است. وجود

های حاصل از آن است. از آن زمان که بشر از طریق پیشرفت علم و فنّاوری توانست بر طبیعت چیره شود، آلودگی زاییده صنعت و پیشرفت

ها با رچه آلودگی مفهومی است که قدمتی به عمر بشریت دارد اما میزان این آلودگیآلودگی و تخریب را نیز با خود به همراه آورد. اگ

پیشرفت جوامع و قدرت بشر، به موازات فنّاوری افزایش یافته است. آلودگی مفهومی عام است که شامل ورود مواد مختلف غیرطبیعی و 

 گردد .باشد که سبب تغییر و از بین رفتن آن میمضر به حیات محیط زیست می

 دریایی زیست محیط آلودگی
 زیست محیط آلودگی مورد در فراوان مباحثات از پس را زیر تعریف 2797 دریایی در سال آلودگی علمی، امور متخصصین مشترک گروه

 داده است: ارائه دریایی

 به که شود نوعی از زیانبار آثار به منجر بشر که به وسیله دریایی زیست محیط به انرژی یا مواد غیرمستقیم، یا مستقیم افزودن آلودگی، 

 دریا آب از برابر استفاده حق و محدود را( ماهیگیری شامل) دریایی هایفعّالیّت. باشد مضر بشر سالمت برای سازد و وارد صدمه زنده منابع

 2گردد. ایمنی کاهش موجب و کند نقض را

 مفهوم در نیز مضر مواد سایر به و نکرده نفتی آلودگی به محدود را آن داده، ارائه آلودگی از که تعریفی در 2798 مارپُل در سال کنوانسیون

 توجه همگان که رفتمی شمار به عاملی تنها نفت طوالنی زمان مدت تا که است اهمیّت حائز روی آن از نکته این. است پرداخته کلمه عام

 . گرفتندمی نشأت خشکی در مستقر بعمنا از هاآلودگی عمده که حالی در بود، کرده جلب خود به را

 شده است:  تعریف چنین آلودگی کنوانسیون، این دو ماده در

 برای مانعی و بزند صدمه دریائی حیات و زنده منابع به و باشد داشته انسان سالمت برای خطراتی و شود وارد دریا به که ایماده هر

 گردد.  می آلودگی باعث کند، ایجاد دریاها از مشروع استفاده

همکاری  سازمان همچنین و ملل سازمان کارشناسان گروه و یونسکو شناسی اقیانوس المللیبین کمیسیون وسیله به که مشابهی تعاریف

 عامل نیز را انرژی و نهادند فراتر گامی گردید، ارائه دریایی آلودگی علمی هایجنبه برای 2794 سال در (OECD) و توسعه اقتصادی

 . نمودند معرفی یائیدر آلودگی

 وسیله به زیست محیط در غیرمستقیم یا مستقیم طور به انرژی یا مواد کردن داخل از: عبارت است آلودگی کمیسیون، تعریف براساس

 ایبر و کند وارد صدمه آب مطبوعیت بر و داشته هااکوسیستم و جاندار منابع برای زیانبخش آثاری و انسان سالمتی برای خطری که انسان

 است محیط برای عمل بودن مضر اصل است، گرفته قرار مالک فوق تعریف در که معیاری. نماید ایجاد مانعی محیط از مشروع هایاستفاده

 .گیرددربرمی نیز را آتی هایزیان و نشده آنی خسارات به محدود که

                                                           
1 . International Convention for the Prevention of Pollution by Ships (MARPOL), Nov. 2, 1973 , Article 2 
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 از اجتناب برای است: کشورها آورده دیگر عبارتی به را مطلب همین نیز 1 2791 استهکلم بشر، زیست محیط کنفرانس بیانیه 9 اصل

 زنندمی زیان آن مطلوبیت و کیفیت به و آسیب دریایی حیات و منابع به و هستند بشر سالمت به مضر که موادی به وسیله دریاها آلودگی

 د.دهن انجام را ممکن اقدامات تمامی باید کنند،می دخالت دریا از قانونی هایاستفاده امر در یا

 است گردیده درج بالتیک منطقه دریاهای زیست محیط از حمایت درباره 2794 هلسینکی کنوانسیون در جزئی تفاوتی با عبارت همچنین 

 2771 کنوانسیون به را جای خود اکنون کنوانسیون این. است افزوده را دریایی حیات به رساندن آسیب هرگونه مضر، آثار لیست به و

 . است داده 8بالتیک  منطقه دریایی زیست محیط از یتحما درباره هلسینکی

 مستقیم کردن وارد آن، و بوده هاانسان ابداعی امور از آلودگی شده است: ارائه آلودگی از ذیل تعریف هلسینکی کنوانسیون 1 ماده براساس

 اکوسیستم و زنده حیات به زدن صدمه موجب و بشر نوع سالمتی برای تنش و خطر ایجاد سبب که دریاها است به انرژی غیرمستقیم و

 آن مطبوعیت کاهش و دریا آب کیفیت رسانی به آسیب ماهیگیری، شامل دریاها از استفاده تعلیق و تأخیر موجب امر این. گرددمی دریایی

  گردد.می

است:  آمده 4خشکی  در مستقر منابع از ناشی دریایی آلودگی از جلوگیری درباره 2794 پاریس کنوانسیون 1 ماده 2 بند در همچنین

 سایر در دخالت یا مطلوبیت و کیفیت به زدن خسارت دریا،( اکوسیستم) حیاتی نظام و زنده منابع بشر، سالمت به رساندن آسیب

 زیست. محیط از قانونی هایبرداریبهره

. است کرده حذف را هاخلیج آلودگی به اشاره فقط 5 آلودگی برابر در مدیترانه دریای از حمایت درباره بارسلونا 2799 کنوانسیون 1 ماده

 هایآب آلودگی نیز 9آلودگی  برابر در دریایی زیست محیط از حمایت جهت همکاری ، 2793 کویت ایمنطقه کنوانسیون ماده 7 بند

 اَبیجان کنوانسیون 1 ماده. گرددمی شامل را است مضر دریایی زیست محیط برای احتماالً که موادی نوع هر اما کرده حذف را هاخلیج

 مناطق به ایویژه توجه 9آفریقا  مرکزی و غرب منطقه ساحلی زیست محیط و دریایی توسعه و حمایت جهت همکاری درباره 2731

 هب 3آرام  اقیانوس جنوب منطقه زیست محیط و طبیعی منابع از حمایت درباره 2739 کنوانسیون 1 ماده که حالی در دارد. هاآب و ساحلی

   نماید :می تعریف چنین را آلودگی و است کرده اشاره آثار احتمال نوع هر

 برای که گردد نوعی از زیانبار آثار به منجر که بشر به وسیله دریایی زیست محیط به انرژی یا مواد غیرمستقیم یا مستقیم افزودن هرگونه

 دهدمی کاهش را ایمنی و بوده دریایی هایفعّالیّت کننده سازد ومحدودیم وارد صدمه اکوسیستم و زنده منابع به و بوده مضر بشر سالمتی

 .باشد زیست محیط از قانونی هایاستفاده سایر حق نقض یا

 مواد از بسیاری زیرا نیست، دریاها به ایماده هر نوع ریزش از جلوگیری الملل،بین حقوق هدف که است این دهنده نشان فوق تعاریف

 تعاریف تکرار به توجه با هستند. مخرب آثار دارای که است موادی متوجه هدف شوند.می جذب دریا توسط سرعت به ای و ندارند خطری

 عرفی نیز المللبین حقوق عرصه در فوق توصیف رسدمی نظر به دربایی آلودگی با مبارزه قواعد وضع فلسفه نیز و المللیبین اسناد در فوق

 است: اِشکال دارای جهت دو از آلودگی تعریف رسدمی نظر به این وجود با. باشد یافته راه

 قابل آنها تخریبی اثر بالفاصله که مواد مخرب اثرات از ناشی دریایی زیست محیط تغییرات از جلوگیری لزوم به اینکه یکی 

  و است نشده کافی توجه نیستند، تشخیص

 مقابل در دریایی زیست محیط از حفاظت برای عمالً آلودگی، ایجاد در انسانی عامل دخالت گرفتن نظر در با آنکه دیگر 

 .است نشده اندیشیده ایچاره غیره و آتشفشان زلزله، نظیر طبیعی هایفعّالیّت

                                                           
2 . Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment 1972 

3 . Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area, 1992 

4 . Convention for the Prevention of Marine Pollution from Land-Based Sources 1974 

5 . Convention for the protection of the Mediterranean Sea against pollution (Barcelona Convention)  1976 

6 . Kuwait Regional Convention for Cooperation on the Protection of the Marine Environment from 

Pollution1978   

7 . Convention for Co-operation in the Protection and Development of the Marine and Coastal Environment of 

the West and Central African Region, Abidjan, 1982 

8 . The Convention for the Protection of the Natural Resources and Environment of the South Pacific Region 

(1986) 
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 از محافظت و حمایت در هادولت تعهد بر تأکید در حقوق دریاها 2731 کنوانسیون 271 ماده کلیّت از استفاده با بتوان شاید هرچند 

  .کرد تأکید مواردی چنین در آلودگی با مبارزه در همکاری لزوم بر حداقل دریایی، زیست محیط

  دریایی زیست محیط آالینده مواد
 از: عبارتند که اندشده متذکر را دریایی هایآلودگی ترینمهم رهنمودهایی طی ملل، سازمان زیست محیط برنامه متخصصان گروه 

 هالوژنه، هایهیدروکربن ترکیبات  

 نفتی، هایفرآورده و نفت  

 مغذّی، شیمیایی مواد 

 ارگانیک، غیر شیمیایی مواد  

 رادیواکتیو، مواد  

 گرم هایفاضالب. 

 مواد تمامی. شوندمی آب وارد دریا بستر طبیعی منابع اکتشاف جهت دریایی تأسیسات توسط که هستند هاییآلودگی هاهیدروکربن

 زنگ و فرسایش از تأسیسات نگهداری و حفاظت برای موادی عنوان به چه و حفاری روند در ند،گیرمی سرچشمه تأسیسات از که شیمیایی

 (  (Liddick, 2011,74-73 .شوندمی آلودگی سبب زیست محیط در زدن

  گردند:می تقسیم دسته دو به طبیعت به بازگشت لحاظ به شوندمی هاآب روانه که هاییآلودگی

 نباشند(.  زیادی بسیار میزان به اگر  البته) چوب و فلزات از و برخی  کاغذی مواد مانند یعتطب در جذب قابل هایآلودگی 

 خطرناک شیمیایی مواد سایر و هاپالستیک سنگین، فلزات مثل مانندمی باقی زیست محیط در که جذب غیرقابل هایآلودگی. 

 از بسیاری تأثیر میزان. سازد وارد صدمه گیاهان و جانوران زندگی و دریایی زیست محیط به تواندمی طوالنی مدتی برای مواد این وجود 

 .هستند مضر شیمیایی مواد بعضی میزانی چه تا گفت، تواننمی بعضاً و است نامشخّص بشر برای هنوز زیست محیط بر شیمیایی مواد
(Attard,1987,94) 

 ها و امر کشتیرانی آلودگی ناشی از کشتی

در گذشته .رودترین فنّاوری موجود در دریاها به شمار میامر کشتیرانی گره خورده است؛ چرا که کشتیرانی قدیمی آلودگی دریای آزاد با

ترین آلودگی عمده  (894-898، 2838)چرچیل، .اندازه امروز گسترده و پیشرفته نبوده استهای مربوط به دریاها به های دور فنّاوری

عملیات عادی دریانوردی  -2های مختلفی چون ها عموماً به صورتآلودگی ناشی ازکشتی باشد.ها میکشتی هایدریای آزاد ناشی از فعالیّت

های موازنه آلوده به نفت قبل از عملیات تخلیه آب -1سازند ها، نفت ودودهای حاصل از موتورهای خود را وارد آب میها فاضالبکه کشتی

 بارگیری. 

تواند باشد، چراکه ترین منشاء آلودگی ناشی از کشتیرانی میهای در حال حرکت در دریای آزاد، مهمله کشتیاما در کنار این موارد محمو

ای وارد دریای آزاد بار هستهای مواد بسیار زیانای باشند که در اثر هرگونه حادثههای مواد هستههایی ممکن است حامل محمولهکشتی

 گردد.ران میخواهد شد و باعث آلودگی غیرقابل جب

 دریاها نفتی آلودگی
 منطقه از غیر مناطقی مدی و جزر هایجریان و باد توسط سریع جریان و گسترش قابلیت دریا، آب دمای علت به که است مایعی ماده نفت

 دریاها آلودگی از پیشگیری برای 2754 المللیبین کنوانسیون که تعریفی در نفت از منظور  .باشدمی دارا دریا سطح روی را نفت ریزش

 .باشدمی پایدار نفتِ است، نموده

 هر در نفتی مایع معنای به نفت نفت، وسیله به آلودگی از جلوگیری مقررات زمینه در مارپُل کنوانسیون اول ضمیمه 2 ماده 2 بند براساس 

 1 ضمیمه مفاد مشمول که پتروشیمی مواد جز به) یافته پاالیش محصوالت نفتی، پسماندهای رسوب، سوخت، نفت خام، نفت از اعم شکل

  .باشد کاملی و جامع تعریف نفت از تعریف این که رسدمی نظر به باشد؛می...  و( باشندمی فعلی کنوانسیون

 سال هر ازای تن به میلیون آن گیریاندازه برای آن امروزی نرخ که است شده دریاها وارد گوناگونی منابع طریق از گذشته دوران طی نفت

 به دریاها سطح در نفت حرکت دلیل به اما شده بود، پوشیده نفت با دریاها و هااقیانوس سطح بایست اکنونمی آن به توجه با که باشدمی

 ( 31-38، 2878تقی زاده انصاری، ) .گرددمی سواحل آلودگی این امر موجب سواحل، به آن انتقال و دریایی هایجریان و باد وسیله
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-هوا می وارد بخار، صورت به آن ترکیبات تجزیه شدن بعضی از از و پس مدّتی شدن با سپری دریا در شده ریخته نفت کرد کهذکر  باید

 به کهطوری به گرددمی ماهیان پوستی سرطان سبب که آیددرمی( جذب محلول) امولوسیون صورت به آن از زیادی نسبتاً مقدار. شود

 کرد. دهمشاه توان آثار آن راراحتی می

 .شودمی احساس کامالً نفت بوی مناطق، این در شده صید ماهیان مصرف هنگام در است، زیاد دریا به نفت ریزش مقدار که مناطقی در

  .است هاخاصّ دولت نیازمند توجّه ها،فعّالیّت این به مربوط ادوات و ابزار سایر و لوله خطوط تأسیسات، نگهداری یا استفاده

 دریا در زائد مواد تخلیه از ناشی آلودگی
 دیگر یا ضایعات رهاسازی و دفع گونه هر معنای به دریاها حقوق کنوانسیون 2 ماده 5 بند طبق دریا، به ضایعات و زباله زائد، مواد ریختن

 هایهزینه از فرار برای هاوساقیان و دریاها از استفاده .باشدمی دریا در انسان ساخت تأسیسات دیگر یا سکوها هواپیماها، ها، کشتی از مواد

 ضایعات بردن بین از معمول روش دریاها در زائد مواد تخلیه 2798 و 2758 دهه در که شد باعث آنها کاهش یا صنعتی ضایعات دفع باالی

به  جلوگیری یاییدر زیست محیط آلودگی از المللیبین هایکنوانسیون طی تا داشت آن بر را کشورها موجود، وضعیت بنابراین. شود نفتی

 (Vukas, 2004 ,p 216) .عمل آورند

 در هاداشت که دولتمی مقرر خود 1 ماده در که بود آزاد دریای مورد در ژنو 2753 کنوانسیون زمینه این در المللیبین اقدام اولین

 تلقی دریاها آزادی از استفادهسوء شود، ثابت دآزا دریاهای یا سرزمینی هایآب در که دریایی آلودگی نوع هر و هستند آزاد دریا، از استفاده

 .گرددمی

 نفت تخلیه از ناشی دریاها آلودگی بهراجع  مقررات وضع آنکه یکی. گشت تضعیف مذکور کنوانسیون در تبصره دو واسطه به وضعیت این 

 را اقداماتی بود موظّف کشور هر همچنین و بود شده نهاده دولت برعهده بستر زیر و دریاها بستر از برداریبهره و اکتشاف با هاکشتی از

 و نداشت جهانی جنبه مذکور کنوانسیون این بر عالوه آورد. عمل به رادیواکتیو فضوالت ریزش علت به دریاها آلودگی از جلوگیری برای

 .نداشت وجود آن مقررات اجرای بر نظارت برای مؤثری سازوکارهای نیز و بودند آن عضو محدودی کشورهای

 مستقیماً که بود المللیبین معاهده اولین 2791 دسامبر 17 مواد در دیگر و ضایعات تخلیه از ناشی دریایی آلودگی از جلوگیری کنوانسیون

 کنوانسیون این براساس. شد امضاء نیز واشنگتن و مسکو مکزیکوسیتی، لندن در همزمان به طوری که داد. قرار توجه مورد را مسأله این

 خطر بی محیطی زیست لحاظ از ماده یک ریزش اینکه تشخیص و باشد دولت کامل وکنترل مقررات تابع باید اقیانوسی هایلیهتخ تمام

 آن تخلیه صدد در که افرادی دیگر یا صنعتی عامالن نه است دولتی مقامات برعهده پذیرد، صورت کجا در تخلیه اینکه و نه یا است

 . هستند ضایعات

 هدفی وضوح به مذکور کنوانسیون. شود انجام مجازات و تعقیب رهگذر از بعد صرفاً نه و مجوزها به وسیله پیش، از باید نترلک این رواین از

 اقدامات کلیه باید عضو هایدولت که است آمده و متن آن مقدمه در طوری که به کندمی تعقیب آلودگی از جلوگیری برای را بازدارنده

 . دهند انجام ضایعات تخلیه از ناشی دریا آلودگی زا جلوگیری برای را عملی

 کافی اجازه درخواست و مواد دیگر دفع برای قبلی مخصوص اجازه ضرورت معین، مواد تخلیه ممنوعیت مذکور کنوانسیون بنیادین اصل

  .نمایندمی ایجاد دریایی زیست محیط برای مواد که دارد خطری درجه به بستگی امر این که است مواد سایر برای

 اند:گردیده تقسیم دسته سه به زائد مواد کنوانسیون این در

 کانوهالوژ، شیمیایی، ترکیبات معینی از انواع شامل مواد این ای کههسته انرژی المللیبین آژانس تعریف طبق سیاه فهرست 

 .است قبلی اجازه به زنیا آنها تخلیه برای و باشدمی رادیواکتیو قوی ضایعات پالستیک نفت، کادیسم، جیوه،

 ها،کشحشره فلوریدها، سیانیدها، اورکانوسیکال، اورکانوهانوژی، ترکیبات روی، مس، سرب، آرسنیک، شامل که خاکستری مواد 

 .است رادیواکتیوی مواد و فلزات براده

 موارد این که دهند قرار مدنظر را مواردی باید آنها دفع برای جواز صدور هنگام به عضو هایدولت مقامات که سفید لیست 

  .ریزش اثرات و نگهداری روش ریزش، محل مشخّصات مواد، ترکیبات و مشخّصات از عبارتند:

 طوری که به. سازند همگام موجود هایپیشرفت با را خود گرفتند تصمیم لندن 2791 کنوانسیون اعضاء تکنولوژی، و علوم پیشرفت پی در

 دریایی زیست محیط از حمایت آن هدف که کنند منعقد را جدیدی پروتکل شدند موفق 2779 نوامبر در سرانجام مذاکره سال چند از بعد

 ترینپیشرفته زمره در آلودگی، تعریف و شده وضع هایمحدودیت حیث از موجود، اسناد به نسبت و بود کننده آلوده منابع تمام مقابل در

  .شودمی محسوب اسناد
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 مواد ریختن از که تعریفی از بعد کنوانسیون، این در. داد قرار نظر مد را هازباله وسیله به آلودگی 2731 الس در دریاها حقوق کنوانسیون

 شود:نمی ذیل موارد شامل زباله ریختن که شودمی متذکر نمایدمی دریا در زائد

 شوندمی ناشی دریا در آنها تجهیزات یا بشر أسیساتت سایر و سکوها و هواپیماها ها،کشتی عادی فعّالیّت از که موادی سایر و زباله ریختن

 در آنها ریختن منظور به دریا در بشر ساخت تأسیسات سایر و سکوها و هواپیماها ها،کشتی به وسیله دریا در که موادی و زباله از غیر به

 شوند؛می ناشی تأسیسات و سکوها هواپیماها، و کشتی آن در مواد این نگهداری از یا و شوندمی حمل دریا

  .نباشد کنوانسیون این اهداف مخالف مواد اینگونه نگهداری اینکه برای مشروط از آنها، از استفاده صِرف غیر هدفی برای مواد نگهداری  

 در اضافی شرطی متضمن 2731 کنوانسیون 128 ماده 5 بند .دارد عمدی حالت که داده قرار توجه مورد را ایآلودگی ماده این واقع در

 با رابطه در ساحلی دولت اختیارات افزایش باعث شرط این طوری که به است. قبلی هایکنوانسیون با مقایسه در زائد مواد ریزش مورد

 ملی و داخلی هایآب مورد در بیشتر اختیارات این گذشته در گردد.می او صالحیت تحت نواحی در مواد ریزش کنترل و تنظیم اقتدار،

 . نمود اعطاء قاره فالت منطقه نیز و اقتصادی -انحصاری منطقه در ساحلی دولت به را حقوق این 2731 کنوانسیون اما. دگردیمی اِعمال

 دولت قبلی و صریح موافقت بدون قاره فالت و اقتصادی  -انحصاری منطقه داخلی، دریای در زائد مواد ریزش 128 ماده 5 بند براساس

 بر تکلیفی اقدامی، چنین برای و نیست مطرح حق مسأله تنها که است آن از حاکی 128 ماده بیان نحوه. گرفت نخواهد صورت ساحلی

 گیرد، صورت ملی صالحیت تحت مناطق از یکی در زائد مواد دفع باشد قرار اگر رواین از. است شده گذارده هادولت عهده

 شود گرفته اجازه ساحلی دولت از باید همه از اول . 

 ًو اندشده بارگیری بنادرش در نظر مورد مواد که دولتی از لزوم، تصور در ثانیا  

 زائد اقدامات این رسدمی نظر به. شود اجازه کسب نمایدمی حاکمیت اِعمال نظر مورد دریایی منطقه بر که دولتی از نهایت در 

 بر که ایتخلیه نوع از آن ویژه به است، بمطلو و مناسب زائد مواد تخلیه از ناشی آلودگی رفع برای تضمینی عنوان به اما باشد.

  .گذاردمی تأثیر ساحلی نواحی

 به خود دریایی نواحی در آلودگی کاهش و جلوگیری برای باید عضو هایدولت که است اصل این متضمن شده، منعقد ایمنطقه معاهدات

  .دهند نجاما را مناسب اقدامات کلیه هواپیماهایشان و هاکشتی از زائد مواد تخلیه علت

 آلودگی از جلوگیری مورد در خاصی پروتکل دارای که آورد پدید زمینه این در مشروح مقرراتی بار نخستین برای 7 بارسلون کنوانسیون

 در دارد وجود بارسلون و لندن هایکنوانسیون میان که تفاوتی. است هواپیماها و هاکشتی از زائد مواد ریزش علت به مدیترانه دریای

 لندن کنوانسیون به نسبت را ممنوعه مواد از ترطوالنی لیستی بارسلون کنوانسیون که طوری به است، خاکستری و سیاه هایلیست کیبتر

  .است داده ارائه

 آلودگی به مربوط المللیبین اسناد تمام میان در 2794 مارس 11 بالتیک دریای زیست محیط از حمایت مورد در هلسینکی کنوانسیون

 اعالم ممنوع را خود 5 ضمیمه خاص استثنائات جزء به هاتخلیه تمام کنوانسیون این آنها است. ترینپیشرفته مواد، تخلیه از ناشی باییدر

 اجازه. شوندمی مربوط نباشد زیاد آنها تجمع و مواد مقدار آثار که و زمانی الیروبی هایپسماند به اساسی استثنائات این. است نموده

  .گیرد صورت کنوانسیون شده معین هایمحدودیت و شرایط تحت باید توسط اعضاء، شده کسب ملی مقامات از لیقب مخصوص

  اتمی آلودگی

 امروزه انرژی، تولید در اتمی مواد از افزون روز استفاده به توجه با که هستند بشری زیست محیط هایآالینده انواع از یکی رادیواکتیو مواد

 المللبین حقوق اصول ژنتیکی، ضایعات مانند آن مدت دراز و فوری آثار به توجه با اتمی هایسالح از استفاده. است رفتهگ قرار توجه مورد

 ضایعات دفع مانند باشد اتمی انرژی از آمیز صلح استفاده اثر در است ممکن مواد این از ناشی آلودگی. نمایدمی نقض را دوستانه بشر

 Klein, 2005, p145 )) .شود ایجاد اتمی هایبمب و ایهسته هایجنگ نتیجه در یا ای،تههس هایای، نیروگاههسته

خصوص  به زیست محیط به اجتناب قابل و غیرالزم خسارت کردن وارد آن به مربوط معاهدات مفاد طبق نیز و عرفی مقررات براساس

 کلیه تقریباً که 2747 سال در ژنو چهارگانه هاینوانسیونک طوری که به است، ممنوع غیرمستقیم و مستقیم طور به دریایی محیط

حقوق  کمیسیون .اندپرداخته زیست محیط از حمایت به خود، چهارم کنوانسیون 249 و 58 ،85 مواد در دارند، عضویت آن در کشورها

 به گسترده سطح در را دریاها و هوا ، آلودگی2799 سال در هادولت مسئولیت به راجع خود شده تصویب طرح در الملل سازمان مللبین

  .است نموده قلمداد هادولت المللیبین مسئولیت عنوان

                                                           
9 . Convention for the protection of the Mediterranean Sea against pollution (Barcelona Convention) 
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-، آلودگی دریاها را جنایت علیه بشریت و نقض تعهد بین2779ها المللی دولتطرح مواد راجع به مسئولیت بین 27ماده  8جزء ب بند 

قاسمی ، که برای صیانت و حفظ محیط زیست انسانی اهمیّت اساسی دارد. )المللی نماید، نقض مسلم یک تعهد بینالمللی اعالم می

2872 ،98 ) 

 3ماده  4المللی نیز در بند ، حذف گردید. اساسنامه دیوان کیفری بین 1882البته این ماده پس از نهایی شدن پیش نویس در سال 

نایت جنگی تنها در زمان مخاصمات مسلحانه امکان تحقق نماید. این جآلودگی و تخریب محیط زیست را یک جنایت جنگی معرفی می

باشد. جنایات علیه بشریت بدون قید حصر، شامل دارد که این امر یکی از ایرادات اساسی وارد بر عملکرد دیوان نسبت به این موضوع می

 ( 174، 2839ضیائی بیگدلی، گردد. )آلودگی دریاها نیز می

 اتمی هایسالح از استفاده بودن قانونی خصوص در جهانی بهداشت سازمان و عمومی مجمع درخواست رهدربا دادگستری المللیبین دیوان

 مسلحانه هایدرگیری در اِعمال قابل و المللبین حقوق قواعد مخالف عموماً اتمی هایسالح از استفاده یا تهدید داده است که : نظر چنین

 و بگیرند نظر در را محیطی زیست مالحظات کنند، بایدمی استفاده نظامی افراد از وریضر و به طور مشروع که هنگامی کشورها و است

  .نمایند رعایت را تناسب و ضرورت شرایط

 دریاها زیست محیط آلودگی منع  
 و شمالی لندایر بریتانیا، آمریکا، میان مسکو در 2798 اوت 5 در آب زیر و جو ماورای جو، در ایهسته هایسالح آزمایش منع معاهده

 به ایهسته هایآزمایش انواع پیمـان، طرفین معاهده این موجب به. شد االجراالزم سال نیز همان اکتبر دهم در و رسید امضا به شوروی

 . کردند اعالم ممنوع را زیرزمینی هایآزمایش جز

 هر یا ایهسته سالح انفجار آزمایش هرگونه که ندکنمی تعهّد معاهده این طرفین از یک هر است: آمده چنین معاهده این یک ماده در

 .آورند عمل به جلوگیری آن از و کرده ممنوع خود کنترل یا صالحیت تحت محل هر در را دیگر ایهسته انفجار

 :از عبارتند هامحل این 

 آزاد؛ دریاهای یا سرزمینی هایآب جمله از آب، زیر یا جو ماورای شامل آن حدود ماورای و جو در 

 شود ایجاد دولتی کنترل تحت منطقه از خارج در انفجار از حاصل رادیواکتیو ذرات که دیگری محل هر در.  

 یاهسته خطرناک فوق مواد نقلوحمل و ییایدر ستیز طیمح از حفاظت منظور به یانوردیدر یهاتیمحدود

 یاهسته مواد حمل با مبارزه یبرا یاهیاعالم وق دریاها،کنوانسیون حق 828 ماده براساس حقوق دریاها 2731عضو کنوانسیون  یکشورها

 یالمللنیب مقررات و قواعد دیبا ،ونیسنکنوا 18 و 11 مواد طبق که کردند اعالم یارهستهیغ یکشورها از یگروه. دادند ارائه خطرناک فوق

 حقِ ی بایدساحل یکشورها یامعاهده نیچن وضع تا که معتقدند فوق یکشورها. شود وضع یخطرناک مواد نیچن نقلوحمل در زمینه

  .دنباش داشته را مواد نیا حامل یهایکشت درباره یرسم دستورات کردن صادر ای و اخطار دادن

 از ایپاره د.داشتن تأکید یقبل توافق و یرسان العاطّ بدون و آزاد کشتیرانی حق بر یاهسته یکشورها از متشکل ی،گرید گروهدر این میان 

 و بوده زیتم قابل مسائل نیا اما .بردیم سوأل ریز را گرید یکشورها اجازه حق و توافقات جلب ،یقبل یهایرسان العاطّ اعتبار ظهاراتا نیا

 توافقات است بهتر سازد، یساحل یکشورها ستیز طیمح همتوجّ را یابالقوه عواقب ،نظر مورد محموله هرگاه ،شده ارائه یقو یلیدال مطابق

 . شوند ارائه ،هیلاوّ یهایرسان العاطّ و

ه ب. ندارند را آنها یاقتصاد -یانحصار مناطق به ورود حق ،خطرناک فوق یاهسته مواد حامل یهایکشت که کردند اعالمی زیادی کشورها 

 محدودهاز  خارج که دارند تقاضا یژاپن یهایکشت از که کردند اعالم به صراحت پرتغال و یجنوب یقایآفر 2771 سال در مثال عنوان

  (Van, Jon, 1996,386).نمایند توقف آنها یاقتصاد -یانحصار

 توقف یساحل یکشورها تمام یلیما 188 فاصله در دیبا هایکشت اصوالً که کردند اعالم زین ژاپن و ایاسترال ،پژوهش کی جینتا به توجه با

 یاهسته یهایکشت ،اتفاق به (Kiribati)ی باتیریک ،)Nauru) وروئنا ،یجنوب یقایآفر ،یلیش ن،یآرژانت ل،یبرز 2775 سال در. کنند

 نیا به یاهسته یهایکشت ورود از یریجلوگ یبرا یلیشدر این میان . کردند ممنوع خود یاقتصاد -یانحصار مناطق به ورود از را ایتانیبر

   (Van, Jon, 1996,387) .ساخت یاداقتص -یانحصار منطقه یمرزها از حفاظت مورأم را خود ییهوا و ییایدر یروین ،منطقه
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 ذکر یاطیاحت اصول براساس هایکشت نیا که کرد اعالم تند یلحن با خطرناک یهامحموله تردد به اعتراض در زین وزلندین 2777 سال در

 ( Rothwell,(2010,18. ندارند را وزلندین یاقتصاد -یانحصار محدوده در تردد حق 28. ویر هیاعالم در شده

 حوزه در یویواکتیراد و یاهسته یهامحموله تردد یبرا یقبل یهماهنگ ،22ی اهسته یمنیا قانون اصالح با یلیش 1881 سال براکت در

 و یکشت که نماید نیتضم ،نقلوحمل مسئول که شودیم صادر زمانی فقط یمجوز نیچن. دانست الزامی را خود یاقتصاد -یانحصار

 به شرط و محموله یهایژگیو ی براساسکشت تردد خیتار و ریمس اعالم از پس به این ترتیب است یآلودگ هرگونه از یعار آن محموله

 کشتی قادر به تردد خواهد بود . نظر مورد یاحتمال یمنیا موارد از استفاده

 انگاری آلودگی دریاهاجرم

ها و معاهدات گوناگون حران سبب تصویب کنوانسیونهای مختلف بشر است و این بها و تخریب محیط زیست غالباً نتیجه فعالیّتآلودگی

 (99، 2872قاسمی ، ) .المللی چه با هدف حمایت مدنی و چه کیفری شده استبین

ها بوده و منافع مشترک زیست در حقیقت به عنوان میراث مشترک بشریت معرفی شده است که مورد توجه و اهتمام دولت موضوع محیط

زیست را نوعی خطر منافع مشترک  سازی و تخریب محیطالمللی آلوده رو است که جامعه بیناز این. دهدار میها را تحت تأثیر قردولت

 (98-91، 2872قاسمی ، ) .کندالمللی یاد میدانسته و از آن به عنوان جرم بین

محیطی و اجتماعی دارد. تعیین  ری زیستدهی به تغییرات رفتاری مورد نیاز جهت دستیابی به پایداقوانین همواره نقش اساسی در شکل

زیست در حقیقت بیمه کردن این پایداری است و در این راه  قوانین چه در سطح ملّی و چه بینمسیر روشن برای توسعه پایدار محیط 

 21. نمایندالمللی سهم به سزایی را ایفا می

گیرد اما باید های آن صورت میقانونگذاری در حقوق داخلی توسط قانونگذار و با توجه مقتضیات اجتماعی از طریق اعالم جرایم و مجازات

 .زیست منجر گرددتواند به حفاظت کیفری از محیط المللی به چه صورت میدید این روند در سطح بین

های ها با انعقاد معاهدات و موافقتنامهدولت. گیردالمللی از طریق حقوق قراردادی صورت میبین اصوالً قانونگذاری و تدوین قواعد و مقررات

در . نمایدسزایی ایفا میهای سازمان ملل متحد نیز نقش بهدر کنار این معاهدات، قطعنامه. آورندمتعدد، تعهداتی را برای خود به وجود می

های و قطعنامه 2773توان از کنوانسیون حفاظت کیفری از محیط زیست حمایت کیفری از آن میزیست و  الملل محیطحوزه حقوق بین

 .زیست نام برد ( در زمینه نقش حقوق جزا در پیشگیری از جرایم علیه محیط13شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد )

دریای آزاد را سوءاستفاده از آزادیهای موجود در دریای آزاد اعالم می ژنو راجع به دریای آزاد، هرگونه آلودگی 2753کنوانسیون  15ماده 

زیست دریاها خودداری نموده و اقدامات  اند از وارد کردن هرگونه مواد مضر به محیطها مکلّفو دولت ( 37، 2878تقی زاده انصاری، )کند. 

 .المللی را جهت مبارزه با آن اتخاذ نمایندبین

گرایش جوامع مختلف به سوی صنعتی شدن پس . دریاها  امروزه به مثابه تهدید علیه صلح و امنیّت بین المللی است آلودگی محیط زیست

دوران جنگ جهانی دوم، سبب گرایش بیش از حد کشورها به استفاده حداکثری از منابع محیط زیست گردید و این امر در حقیقت زنگ 

 .ا درآوردخطر آلودگی و تخریب محیط زیست را به صد

مورد تأکید قرار  2771المللی ازسوی شورای امنیّت سازمان ملل متحد در سال های زیست محیطی با صلح و امنیّت بینارتباط نگرانی

 ,Sands) المللی است.ثباتی در زمینه محیط زیست تهدیدی علیه صلح و امنیّت بینمسائل غیرنظامی همچون بی :گرفت که اعالم نمود

2003,171-172)) 

، ماهیت تهدیدات تغییر مفهوم امنیّت و صلح. کندها به حدی افزایش یافته است که جامعه جهانی امروزه آن را یک تهدید تلقی میآلودگی

 . را نیز از نظامی به غیرنظامی همچون تهدیدات زیست محیطی تبدیل کرده است

اما آنچه در عمل شاهد آن هستیم، عدم توانایی . دریاها به تصویب رسیده استهای بسیاری در زمینه آلودگی نامهها و موافقتکنوانسیون

ماهیت حقوقی دریاها آن را به جوالنگاهی برای ارتکاب جرایم و اعمال  .هایی در حمایت از محیط زیست دریاها استچنین کنوانسیون

 . مخالف امنیّت دریانوردی تبدیل کرده است

                                                           
10 . Rio Declaration on Environment and Development 1992 

11 . Chile Nuclear Safety Law 2002 

12 . ECOSOC Resolution 1993/28 & 1994/15 on the Role of Criminal Law in the Prevention of Crime and the 

Environment 
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بسیاری از قوانین از جمله . ، هرگونه اقدام علیه محیط زیست با واکنش سیستم قضایی همراه استورهادر قوانین داخلی بسیاری از کش

المللی شناخته محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت از سوی مجامع بین. اندقوانین اساسی، چنین امری را مورد توجه قرار داده

 (91-92، 2872قاسمی ، ) .رودها به شمار میشده است که از منافع مشترک دولت

توان به کنوانسیون حفاظت کیفری از محیط زیست المللی در جهت حمایت از محیط زیست اعم از دریاها میاز اقدامات کیفری بین

ظت ها ایجاد قوانین کیفری جهت حفااین قطعنامه. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل اشاره کرد 2774و2778و قطعنامه های2773

 . نمایندالمللی زیست محیطی را از اهداف خود اعالم میاز محیط زیست و جلوگیری از وقوع جرایم بین

انگاری و المللی در جرمنیز از اقدامات بین28  1889های مذکور طرح حفاظت محیط زیست از طریق قوانین کیفری سال بر قطعنامهعالوه 

های عضو را به ایجاد قوانین کیفری در جهت حفاظت از محیط اعالمیه ریو دولت 28اصل . رودمقابله با جرایم زیست محیطی به شمار می

 .   نمایدزیست، تعقیب و مجازات متخلّفین، تشویق و توصیه می

-بین، آلودگی دریاها را جنایت علیه بشریت و نقض تعهد 2779ها المللی دولتطرح مواد راجع به مسئولیت بین 27ماده  8جزء ب بند 

آلودگی و تخریب محیط زیست را یک  3ماده  4المللی نیز در جزءنماید و در کنار این طرح، اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی اعالم می

این جنایت جنگی تنها در زمان مخاصمات مسلحانه امکان تحقق دارد که این امر یکی از ایرادات اساسی . نمایدجنایت جنگی معرفی می

ضیائی ) .گرددجنایات علیه بشریت بدون قید حصر، شامل آلودگی دریاها نیز می .باشدلکرد دیوان نسبت به این موضوع میوارد بر عم

 (174، 2839بیگدلی، 

 ها در زمینه آلودگی دریاهاصالحیت دولت
های های ساحلی و دولتلتهای صاحب پرچم، دوتواند توسط دولتصالحیت اجرای قواعد و مقررات مربوط به محیط زیست دریایی می

)سون و  صاحب بندر به درجات مختلف و حسب منبع آلودگی و محل وقوع نقض یا خسارت وارد به محیط زیست اعمال شود.

های حقوق دریاها در حیطه صالحیت و رسیدگی دولت 2731آلودگی محیط زیست دریاها براساس کنوانسیون   (2878،177همکاران،

های صاحب پرچم در صورت وجود هرگونه نقض در زمینه محیط این کنوانسیون دولت 129. مطابق مفاد ماده صاحب پرچم قرار دارد

توانند از سایر کشور درخواست همکاری نمایند. کشور صاحب پرچم براساس زیست دریای آزاد به موضوع رسیدگی و در صورت نیاز می

المللی ذیصالح و هر کشوری که های بینو گزارش اقدامات خود را به سازمان قوانین دادرسی خود مسئله را مورد رسیدگی قرار داده

 درخواست نماید ارائه خواهد نمود .   

 پیشگیری و مقابله با آلودگی دریاها 

-رتکاب پارهدریاها بنا بر ماهیّت حقوقی خود مکان مناسبی برای ا .الملل دریاها استهای نوین در عرصه حقوق بینآلودگی دریاها از چالش

های موجود در دریاها به ویژه در منطقه دریای آزاد  به همراه اصل صالحیت دولت صاحب پرچم آزادی. باشندای از اعمال مجرمانه می

 افزایش آلودگی محیط زیست دریاها به تهدیدی علیه امنیّت دریاها و کشتیرانی. استفاده از این پهنه وسیع را فراهم آورده استامکان سوء

نماید با اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه به مبارزه با آلودگی در دریاها بپردازد اما المللی همواره تالش میجامعه بین. تبدیل شده است

 .ها تاکنون نتوانسته با این امر به مقابله بپردازدتصویب کنوانسیون و موافقتنامه

سازی محیط دریای آزاد واداشته تا بتواند با انگاری اعمالی چون آلودهه اندیشه جرمها را بوجود چنین مشکالت و موانعی است که دولت 

انگاری آلودگی دریاها فرصت حمایت و حفاظت از این محیط به مراتب از طریق جرم. آخرین حربه خود به مبارزه با این پدیده بپردازد

اجراهای کیفری به مراتب که قدرت بازدارندگی حقوق کیفری و ضمانت بیشتر از تعهدات مبتنی بر کنوانسیون ها فراهم خواهد شد؛ چرا

بیشتر از حقوق مبتنی بر مسئولیت مدنی است و این امر از طریق شناسایی اَعمال مخالف محیط زیست به عنوان جرایم زیست محیطی، 

 .      گرددمحقق می

باشد. تمامی اجزای محیط زیست با یکدیگر در ارتباط ط زیست میمحیط زیست دریا بخش اساسی و غیرقابل تفکیک از سایر اجزای محی

( دریاها کارزار 1،ص 2831بوده و برهم تأثیرگذارند. هرگونه آلودگی محیط زیست دریاها بر سایر مناطق نیز تأثیر خواهد گذاشت. )طالیی،

موضوع حفظ این منطقه از هرگونه آلودگی توجه  اصلی نزاع جهانی آلودگی هستند. چنین مخاصماتی علیه محیط زیست دریاها و اهمیّت

 (252، ص2897)عمادزاده، جامعه جهانی را بیش از پیش به امر حمایت و حفاظت از دریاها معطوف ساخته است.

                                                           
13 . Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of the environment 

through criminal law 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

های سازمان ملل متحد راجع به حقوق ها برای حمایت و حفاظت جهانی از محیط زیست محصول کنفرانسایجاد هنجارها و دستورالعمل

  .ریزی برای حفظ محیط زیست و اتخاذ اقدامات الزم برای پیشگیری از آلودگی دریاها آغاز گردیدیاها است و به این ترتیب بود که برنامهدر

المللی و های بینها و سازماناقدامات جامعه جهانی در چند دهه اخیر نسبت به حفظ و حمایت از محیط زیست دریاها توجه دولت

. 1  . پیشگیری از آلودگی 2 :مبارزه علیه آلودگی دریاها شامل سه مرحله است. مسأله محیط زیست جلب نموده است ها را به NGOحتی

 (2878،192)سون و همکاران، . اِعمال مجازات و جبران خسارت 8      تعقیب و محاکمه مجرمین

های حمایت از محیط زیست دریاها  نیازمند همکاریاین درک را به وجود آورد که حفاظت و  2798وجود فجایع زیست محیطی از دهه 

کنوانسیون  271ماده ) ها وظیفه دارند محیط زیست دریا را حفظ و حمایت نماینددولت ( 297، 2872قاسمی ، ) .المللی یکپارچه استبین

ها وظیفه دارند، برای جلوگیری لیه دولتک: نمایدژنو راجع به دریای آزاد اعالم می 2753و از سوی دیگر کنوانسیون ( حقوق دریاها  2731

برداری و یا اکتشافات کف یا زیر شوند یا از نتیجه بهرهها یا خطوط لوله به خارج هدایت میاز آلودگی دریای آزاد با مواد نفتی که از کشتی

زیست محیطی در مقررات گوناگون  پیشگیری از وقوع جرم .شود، مقرراتی با توجه به کنوانسیون موجود وضع نمایندکف دریا حاصل می

دارد: به منظور حفظ محیط زیست، کشورها باید ضوابط و المللی مورد توجه قرار گرفته است. اصل پانزده کنوانسیون ریو نیز مقرر میبین

( تالش برای 2838،238پورنوری،های خود و به طور مبسوط مورد استفاده قرار دهند.)معیارهای پیشگیرانه حمایتی را براساس توانایی

اعالمیه کنفرانس سازمان ملل درباره محیط  9ها در جلوگیری از آلودگی است. اصل جلوگیری از آلودگی دریاها از وظایف اصلی دولت

 . ها کلیه اقدامات ممکن برای پیشگیری از آلودگی دریاها را اتخاذ خواهند کرد کند: دولتاستکهلم  اعالم می 2791زیست انسانی مصوب 

 حقوق دریاها    2891مبارزه با آلودگی دریاها از منظر کنوانسیون 
پورهاشمی و ارغند، این کنوانسیون عمل نمایند.) 28ها باید به وظایف مصرّح در ماده ها در دریاها، دولتبه منظور کاهش آلودگی

کنند به عمل هایی که با پرچم آن دریانوردی میشتی( طبق این ماده هر کشوری موظّف است، اقدامات الزم برای تأمین ایمنی ک2871،37

 2731آورند. رژیم جامع حقوقی در حفاظت و حمایت از محیط زیست دریا در خالل کنفرانس سوّم سازمان ملل تحت عنوان کنوانسیون 

دارند محیط زیست دریا را  کنوانسیون به عنوان یک تعهّد عمومی تمامی کشورها وظیفه 271حقوق دریاها بنا نهاده شد. مطابق ماده 

حفاظت و حمایت نمایند. کشورها برحسب مورد به صورت جمعی یا انفرادی منطبق با این کنوانسیون، کلیه اقداماتی که برای جلوگیری، 

عملی در  باشند را به عمل خواهند آورد و برای این منظور بهترین ابزارکاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا از هر منبع ضروری می

هایشان را در این ارتباط هماهنگ نمایند. هایشان استفاده خواهند نمود وسعی خواهند کرد سیاستدسترس خود را منطبق با توانایی

-های تحت صالحیت یا کنترل آنها چنان انجام میکشورها تمام اقدامات الزم را به عمل خواهند آورد تا اطمینان حاصل کنند که فعالیّت

( کشورها بر پایه یک 274ماده  1و 2شود.)بندموجب خسارت ناشی از آلودگی به کشورهای دیگر یا محیط زیست آنها نمی گیرد که

المللی صالحیتدار، در تنظیم یا تبیین قواعد، های بینای، مستقیماً یا از طریق سازمانالمللی و یک اساس همکاری منطقههمکاری بین

المللی، منطبق با این کنوانسیون برای حمایت و حفاظت از محیط زیست دریا با در نظر گرفتن شده بینهای توصیهاستانداردها و روش

 ( 279ای، با یکدیگر همکاری خواهند نمود. )ماده های منطقهخصوصیات و ویژگی

(، کنوانسیون حفاظت 2794تیک )ای، کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی حوزه دریای بالها و اقدامات منطقهنمونه چنین همکاری

ای کویت برای همکاری درباره حمایت از محیط زیست دریایی دربرابر (، کنوانسیون منطقه2799از دریای مدیترانه در برابر آلودگی )

 است. 2793آلودگی ) خلیج فارس ( 

-رسانی یکی از اصول مهم حقوق بیناست. اصل اطّالعها در برابر مقابله با آلودگی دریا رسانی و آگاهی یکی از وظایف اصلی دولتاطّالع

شود که در زمانی که یک کشور از مواردی مطّلع می(Bledsoe and Boczek ,1987, 225) رود.الملل محیط زیست نیز به شمار می

، بالفاصله موضوع را به باشد یا به وسیله آلودگی، قبالً خسارت دیده استآنها محیط زیست دریا در معرض خطر فوری ورود خسارت می

المللی صالحیتدار اطّالع خواهد داد . )ماده های بیندهد تحت تأثیر این خسارت قرار گیرند و نیز سازمانسایر کشورهایی که احتمال می

273 ) 

دگی، مناطق در معرض ( و در زمینه بررسی ماهیّت و حدود آلو277های آلودگی تنظیم )ماده ها همچنین در برابر آلودگی باید طرحدولت

-( اقدام دیگری که می188های تحقیقات علمی نمایند. )مفاد ماده های آنها اقدام به تبادل اطالعات و آمار و انجام برنامهآلودگی و راه حل

های علمی، برنامه های فنّی و علمی به کشورهای در حال توسعه از طریقتواند در مقابله با آلودگی دریا نقش تأثیرگذاری داشته باشد کمک
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-های مالی در جهت جلوگیری، کاهش وکنترل آلودگی و به حداقل رساندن آثار آن میآموزشی، عرضه تجهیزات و تسهیالت الزم، کمک

 (  188و  181باشد. ) مفاد ماده 

ها در این ارزیابی بر عملکرد دولت تواند دارای آثار مثبت و نتیجه رضایت بخشی باشد که نظارت وگفته زمانی میانجام تمام اقدامات پیش

ها در مبارزه با آلودگی، انتشار های دولتالمللی صالحیتدار برای نظارت بر اقدامات و همکاریراستا وجود داشته باشد. وجود سازمان بین

 باشد.ومبادله گزارش عملکرد از شرایط اساسی تحقق حفظ محیط زیست دریاها می

 کشتی ها    مقابله با آلودگی ناشی از

  (418، 2838)چرچیل، المللی است.ترین اهداف اقدامات حقوقی بینها یکی از عمدهدر سطح جهانی مقابله با آلودگی ناشی از کشتی

های عمومی دیپلماتیک، برای جلوگیری، کاهش المللی صالحیتدار یا از طریق کنفرانسهای بینکشورها با اتخاذ اقداماتی از طریق سازمان

( کشورهای صاحب پرچم 122ماده  2المللی الزم را ایجاد نمایند. )بند ها باید قواعد و استانداردهای بینکنترل آلودگی ناشی از کشتیو 

هایشان در حقوق داخلی تصویب نمایند. کنترل و مبارزه با آلودگی های کشتیباید قوانین و مقررات الزم را جهت کنترل مؤثر بر فعالیّت

باشد. کشورها جهت های ساحلی امری به مراتب سهل نسبت به منطقه دریای آزاد میمناطق تحت صالحیت و حاکمیت دولت دریاها در

دارند، قوانین و مقرراتی که نقض آن جلوگیری از ورود خسارت به مناطق تحت صالحیت خود قوانین و مقررات متعددی را مقرر می

 ت .المللی را در پی خواهد داشمسئولیت بین

 المللی دریاها های بستر بینممانعت از آلودگی ناشی از فعالیّت

 آلودگی ناشی از فعالیّت بستر دریاها شامل دو بخش قابل تفکیک است : 

 .آلودگی ناشی از عملیات واقع در دریای سرزمینی و فالت قاره که به طور عمده مربوط به مسائل اکتشاف نفت و گاز است 

 (488-482، 2838)چرچیل،المللی دریا. کاری در بستر بینهای معدنلیّتآلودگی ناشی از فعا   

المللی دریاها، تابع های بستر بینالمللی برای جلوگیری، کاهش وکنترل آلودگی ناشی از فعالیّتاتخاذ و اجرای مقررات و آیین نامه های بین

المللی های بستر بیناعد و مقررات ممانعت از آلودگی ناشی از فعالیّتباشد. قوکنوانسیون که ناظر بر منطقه  است، می 22مقررات بخش 

 المللی بستر دریا اتخاذ خواهد شد.دریا توسط مقام بین

المللی دریاها، مقررات خاصّی در زمینه مقابله های بستر بینبا وجود ارجاع کنوانسیون به بخش یازدهم در خصوص آلودگی ناشی از فعالیّت

المللی دریاها در حال حاضر مطالب زیادی در حقوق های بستر بینخورد. در خصوص فعالیّتی در مواد مندرج به چشم نمیبا این آلودگ

المللی تواند به مقابله با چنین آلودگی بپردازد اختیارات و اقدامات مقام بینرسد که تنها عاملی که میبه نظر می 24الملل وجود ندارد.بین

 است. 

 آلودگی ناشی از ورود زباله ها و مواد زائد به دریاها پیشگیری از 

( 2بند  128ها بر تصویب قوانین و مقررات مناسب است. )ماده اولین گام در مبارزه با آلودگی ناشی از ورود مواد زائد، تعهّد عمومی دولت

-های کشتیمللی، اِعمال نظارت بر عملکرد و فعالیّتالهای بین( در کنار این مقررات همچون همکاری128ماده  1وجود سایر اقدامات )بند 

ها و مواد زائد در صورت نبود مجوز های صاحب پرچم ضروری است. قوانین و مقررات متخذه باید متضمن عدم تخلیه زبالهها توسط دولت

ای و جهانی برای ط توصیه شده منطقهها و ضواب( ایجاد قواعد، استانداردها، رویه 128ماده  8از سوی مقامات صالحیتدار باشد. )بند 

 باشد.ها میجلوگیری، کاهش و کنترل این نوع آلودگی، از دیگر وظایف دولت

 ها در حفاظت از محیط زیست دریاها مسئولیّت و تکالیف دولت
ف و کوتاهی براساس ها در زمینه تعهد خود مبنی بر حمایت و حفاظت محیط زیست دریاها مسئول بوده و در صورت هرگونه تخلّدولت

( چنانچه دولتی قواعد و مقررات مربوط به مقابله با آلودگی دریاها را 2بند  185الملل مسئولیت خواهند داشت. )ماده موازین حقوق بین

نقض کند، باید ضمانت نماید که امکان دسترسی به مرجع صالح در خصوص دادخواهی و جبران خسارت و پرداخت غرامت فوری و کافی 

الملل جهت تضمین غرامت و حل ها برای اجرا و توسعه حقوق بین( در این راستا دولت185ماده  1دیده وجود دارد. )بند رای دولت زیانب

های پرداخت غرامت با یکدیگر های پرداخت غرامت کافی از قبیل بیمه اجباری یا صندوقوفصل اختالفات و توسعه معیارها و روش

                                                           
14 . Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment 1972 
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های خود در دریای آزاد های صاحب پرچم کشتی به جهت صالحیتی که بر اَعمال کشتی( دولت185ماده  8)بند همکاری خواهند نمود. 

 توانند ایفا نمایند.های خود میهای دریای آزاد به ویژه در زمینه کشتیدارند، نقش مؤثری در جلوگیری ازآلودگی

ه مبارزه و کاهش آلودگی دریا تصویب نموده و اطمینان حاصل نمایند که کشورها در وهله اول باید قوانین و مقررات الزم را در زمین

های دیپلماتیک المللی صالحیتدار یا کنفرانسهای بینالمللی مقرر از طریق سازمانهای حامل پرچم آنها ضوابط و استانداردهای بینکشتی

. کشور صاحب پرچم اجرای مؤثر این ضوابط و قوانین را عمومی و همچنین قوانین و مقررات کشور صاحب پرچم را رعایت خواهند کرد

-(  کشورها در صورت مشاهده نقض مقررات و قوانین توسط کشتی129ماده  2کنند. )بند اند مقرر میصرف نظر از مکانی که نقض شده

المللی شامل ایت قواعد و استانداردهای بینهای مزبور بتوانند با رعکه کشتیهای خود باید آنها را از امر دریانوردی ممنوع نموده تا زمانی

 (129ماده  1شرایط مربوط طرح، ساخت، تجهیزات و اداره کشتی در دریا حرکت نمایند.) بند 

المللی بر عهده دولت صاحب پرچم کشتی است که باید به طور فوری رسیدگی و مطابق با قوانین رسیدگی به نقض قواعد و مقررات بین

تواند از سایر کشورها در روشن شدن شرایط و وضعیت پرونده درخواست دهد. در این راستا کشور صاحب پرچم می خود تشکیل دادرسی

بر این، سایر کشورهای مطّلع از نقض قوانین ومقررات مربوط به منع آلودگی دریا و کشورهایی که به نوعی در معرض  کمک نماید. عالوه

 توانند از کشور صاحب پرچم درخواست رسیدگی فوری را بنمایند. یتهدید این آلودگی قرار خواهند گرفت م

المللی صالحیتدار را از نتایج اقدامات به عمل آمده های بینکننده و همچنین سازمانبر عهده دولت صاحب پرچم است که کشور درخواست

ها وظیفه دارند در راه ( دولت129ماده  9و  9و  5و  4دگیرد. )بنها نیز قرار میآگاه سازد. اطالعات این رسیدگی در اختیار سایر دولت

( را برای ناقضین قوانین و مقررات تعیین 188های مالی موضوع ماده هایی )از جمله مجازاتپیشگیری و مقابله با آلودگی دریاها مجازات

 ( 129ماده  3دنمایند که از نظر شدّت به نحوی باشد که مانع از نقض قواعد از سوی کشتی ها گردد. )بن

 نتیجه گیری 
های علم و صنعت است. از آن زمان که بشر از طریق پیشرفت علم و فنّاوری توانست بر طبیعت چیره شود، آلودگی آلودگی حاصل پیشرفت

میه کنفرانس اعال 9ها است. اصل و تخریب را نیز با خود به همراه آورد. . تالش برای جلوگیری از آلودگی دریاها از وظایف اصلی دولت

ها کلیه اقدامات ممکن برای پیشگیری از کند: دولت( اعالم می45استکهلم ) 2791سازمان ملل درباره محیط زیست انسانی مصوب 

تواند حیات آن را به خطر اندازد؛ چرا که آلودگی دریاها را اتخاذ خواهند کرد . اگرچه طبیعت و دریاها در اختیار بشر قرار دارد اما نمی

ات سایر موجودات نیز به آن وابسته است. دریاها مکانی هستند که اقتصاد و توسعه جوامع بشری از دیرباز تاکنون به آن وابسته بوده حی

المللی مورد تاکید قرار گرفته است بلکه موازین اخالقی است . ممنوعیت آلوده ساختن دریاها امری است که نه تنها در کنوانسیونهای بین

تواند دولتها را به سمت هرچه بیشتر رعایت کردن حقوق محیط آلوده ساختن آبها تاکید دارند. پایبندی به اخالق زیستی می نیز بر منع

 زیست و احترام به حقوق سایر دولتها و افراد در بهره مندی از منابع طبیعی رهنمون سازد.

ست . پیدایش آلودگی دریایی به تدریج نگرش حاکم بر آزادی حفظ و صیانت محیط زیست دریاها هدف اصلی جامعه جهانی و دولت ها ا

المللی باید ساختارها و  کشتیرانی در دریاها را تغییر داده و آلودگی به یکی از موانع کشتیرانی آزاد تبدیل گردیده است. نظام حقوقی بین

یت و حمایت از جامعه جهانی را به دنبال تحوالت همه روزه های تنظیم قواعد و مقررات را دارا بوده و توانایی تأمین صلح و امن استراتژی

 ها و ابزارهای شایسته و هماهنگ با اهداف جهانی که همانا پیشگیری از جرایم بین داشته باشد. بنابراین بایستی با برخورداری از روش

ت به معنای اعم و اخص آن قدم بردارد . انجام المللی است در حفظ و صیانت منافع جامعه جهانی و از جمله حفظ و حمایت از محیط زیس

ها در این راستا تواند دارای آثار مثبت و نتیجه رضایت بخشی باشد که نظارت و ارزیابی بر عملکرد دولتتمام اقدامات بین المللی زمانی می
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