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چکیده
منطقه انحصاري اقتصادي در عین حال که تحت صالحیت قضایی دولت ساحلی است، لیکن با شرایط خاص مقرر 

است. برخوردار ها براي بهره برداري از منابع زنده آن هاي دیگر دولتدر کنوانسیون حقوق دریاها از حقوق و آزادي
هاي ثالث به صید هاي ماهیگیري تحت صالحیت دولت صاحب پرچم در مناطق انحصاري اقتصادي دولتکشتی

هاي که دولت صاحب پرچم متعهد به جلوگیري از فعالیت غیرمجاز کشتیپردازند. در حالیمنابع زنده دریایی می
هاي صاحب پرچم متکی به هاي ساحلی نیز براي تعیین چارچوب تعهدات دولتست. دولتحامل پرچم خود ا

ي مشورتی از دیوان المللی حقوق دریاها هستند. یکی از این سازوکارها تقاضاي صدور نظریهسازوکارهاي دیوان بین
هاي اري وزراي دولتدر نشست اضطر،هاي ساحلی آفریقاالمللی حقوق دریاها است. کمیسیون شیالت دولتبین

ي مشورتی را تقاضا کرده است. این نظریه المللی حقوق دریاها صدور نظریهاي از دیوان بینعضو خود طی قطعنامه
ي مشورتی در رابطه با تعهدات دولت صاحب پرچم راجع به صید غیرمجاز کشتی حامل پرچم وي در منطقه

2المللی حقوق دریاها نیز در تاریخ یسیون است. دیوان بینهاي ساحلی عضو در این کمانحصاري اقتصادي دولت
نظریه مشورتی خود را راجع به تعهدات دولت صاحب پرچم نسبت به صید غیرمجاز کشتی حامل 2015مارس 

هاي عضو صادر کرده است. این نظریه مشورتی مبتنی بر مقررات پرچم خود در منطقه انحصاري اقتصادي دولت
ریاها و کنوانسیون تعیین شرایط حداقلی و متأثر از دست آوردهاي نظریه مشورتی شعبه حل کنوانسیون حقوق د

المللی دادگستري است که موضوع این نوشتار قرار گرفته است.اختالف بستر دریاها و رویه دیوان بین

ي مشورتی، صید اي، نظریهناحیهالمللی حقوق دریاها، کنوانسیون حقوق دریاها، کمیسیون شیالت دیوان بین:کلمات کلیدي
.غیرمجاز

مقدمه. 1

منطقه انحصاري اقتصادي در فصل پنجم کنوانسیون حقوق 
دریاها تابع رژیم حقوقی خاصی قرار گرفته است. منطقه 

انحصاري اقتصادي از حقوق و تحت صالحیت قضایی دولت 
کنوانسیون 56)1ساحلی است. دولت ساحلی بر اساس ماده (

حقوق دریاها با داشتن مسئولیت حفظ و مدیریت منابع زنده 
منطقه انحصاري اقتصادي، حق اکتشاف و بهره برداري از منابع 
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خود توانایی زنده و غیرزنده طبیعی آن را دارد. دولت ساحلی اگر 
و امکانات بهره برداري کامل از این منابع را ندارد، بر اساس ماده 

کنوانسیون حقوق دریاها الزم است که در قالب موافقت 62)2(
نامه و سازوکارهاي اجرایی آن اجازه بهره برداري مازاد منابع زنده 

اري اقتصادي را به دیگر دولت ها بدهد. سایر ـمنطقه انحص
ي مازاد عین حال که حق بهره برداري از منابع زندهها دردولت

ي انحصاري اعالم شده از سوي دولت ساحلی را در منطقه
اقتصادي آنها دارند، لیکن از بهره برداري غیرمجاز ممنوع هستند. 

کنوانسیون 61)1بدین منظور دولت ساحلی بر اساس ماده (
زنده در حقوق دریاها صالحیت تعیین میزان قابل صید منابع

منطقه انحصاري اقتصادي را دارد تا جایی که با خطر بهره برداري 
بیش از اندازه منابع زنده منطقه انحصاري اقتصادي مواجه نگردد. 

کنوانسیون حقوق دریاها از دولت ساحلی خواسته 62)4ماده (
است که قوانین و مقررات الزم و تشریفات اجرایی بهره برداري 

منطقه انحصاري اقتصادي را در چارچوب مازاد منابع زنده
مقررات این کنوانسیون تنظیم و تصویب کند. از این منظر دولت 
ساحلی مسئولیت اصلی براي اتخاذ تدابیر الزم به منظور 
پیشگیري، بازداشتن (ممانعت) و ریشه کن کردن صید غیرمجاز را 

نین دارا می باشد. دولت ساحلی براي اطمینان از اجراي دقیق قوا
و مقررات مذکور داراي صالحیت الزم براي بازرسی و دستگیري 

هاي قضایی نسبت به تخلفات صید غیرمجاز از سوي و رسیدگی
کنوانسیون حقوق دریاها). 73سایر دولت ها است (ر.ك. ماده 

هاي ساحلی در قالب قراردادها یا سایر ترتیبات قانونی دولت
ي مازاد این منطقه را به زندهاجازه بهره برداري مجاز از منابع 

ي ي منطقهموجب اصل ترویج حداکثر بهره برداري از منابع زنده
هاي دهند. لیکن دولتها میتحت حاکمیت خود به سایر دولت

ساحلی نگران بهره برداري معقول از این منابع هستند. یکی از 
هاي ساحلی در این حوزه نحوه برخورد هاي اساسی دولتچالش
هاي ماهیگیري حامل پرچم دولت غیرساحلی در شتیبا ک

هاي ماهیگیري غیرمجاز در منطقه انحصاري اقتصادي است. دولت
ساحلی براي برخورد موثر و کارآمد در این حوزه به سمت 

هاي نوپا اند. لیکن این سازماناي رفتههاي منطقهتشکیل سازمان
ب پرچم هاي صاحي تعیین چارچوب براي دولتنیز از عهده

هاي ماهیگیري غیرمجاز در منطقه انحصاري اقتصادي کشتی
هاي دریایی هاي عضو ناتوان هستند. از این حیث سازماندولت

ها و استانداردهاي ها به چارچوبناچار هستند که در این حوزه
مقرر در کنوانسیون حقوق دریاها و مقررات مشابه متکی باشند. 

المللی حقوق دریاها به دیوان بینیکی از این سازوکارها، توسل 
ي مشورتی در این حوزه است. بدین منظور براي اخذ نظریه

که سازمان مشترك میان هفت دولت 1ايکمیسیون شیالت ناحیه
، 5، گینه بیسائو4، گامبیا3، کیپ ورد2ساحلی آفریقا شامل؛ گینه

در چهاردهمین نشست ،باشدمی8و سیرالئون7، سنگال6موریتانی
در داکار 2013مارس 29تا 25طراري خود از تاریخ اض

اي را صادر کرده است. در این قطعنامه جمهوري سنگال قطعنامه
- از دبیر دائم این کمیسیون خواسته شده است که از دیوان بین

المللی حقوق دریاها در رابطه با تعهدات دولت صاحب پرچم 
در منطقه هاي حامل پرچم خود نسبت به صید غیرمجاز کشتی

هاي عضو کمیسیون تقاضاي صدور انحصاري اقتصادي دولت
ي مشورتی شود. نظریه

المللی حقوق دریاها بنا اي است که دیوان بیناین اولین مرتبه
اي نظریه مشورتی صادر کرده به تقاضاي کمیسیون شیالت ناحیه

21ي است. درخواست و صدور نظریه مشورتی به موجب ماده
المللی حقوق دریاها صورت گرفته است. دیوان بیني اساسنامه

المللی حقوق دریاها به ي دیوان بیناساسنامه21ي ماده
ي اختالفات و کلیه المللی براي کلیهصالحیت دیوان بین«

تقاضاهاي بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها و کلیه موضوعات 
لمللی اهاي ارجاع به صالحیت دیوان بیننامهناشی از موافقت

ي دیوان آیین نامه138ي اشاره دارد. مقررات ماده» حقوق دریاها
-المللی حقوق دریاها اشاره ي صریح به صالحیت دیوان بینبین

ي مشورتی راجع به سواالت المللی حقوق دریاها بر صدور نظریه
ي نامههاي عضو دارد. مشروط بر اینکه موافقتحقوقی دولت

داف کنوانسیون براي تقاضاي صدور المللی مربوط به اهبین
المللی حقوق دریاها وجود داشته ي مشورتی از دیوان بیننظریه

ي باشد. لیکن براي اعمال صالحیت دیوان بر اساس مقررات ماده
المللی حقوق دریاها الزم است که آیین نامه دیوان بین138)1(

- بینيي مشورتی به وضوح در موافقت نامهاوالً؛ ضرورت نظریه
المللی راجع به اهداف کنوانسیون توجیه شده باشد و ثانیاً؛ 

———
1 Sub-Regional Fisheries Commission (SRFC)
2 Guinea
3 Cape Verde
4 Gambia
5 Guinea Bissau
6 Mauritania
7 Senegal
8 Sierra Leone
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ي مشورتی در قالب سوال حقوقی تنظیم شده درخواست نظریه
باشد.

2012اي در سال هاي عضو کمیسیون شیالت ناحیهدولت
تعیین شرایط حداقلی براي دسترسی و بهره برداري از «کنوانسیون 

هاي عضو حت صالحیت دولتمنابع دریایی در مناطق دریایی ت
(زین پس؛ کنوانسیون تعیین شرایط 1»ايکمیسیون شیالت ناحیه
مند اند. این کنوانسیون در رابطه با قانونحداقلی) را امضاء کرده

هاي عضو کمیسیون در شدن ماهیگیري در نواحی دریایی دولت
چارچوب مقررات کنوانسیون حقوق دریاها راجع به حفظ و 

-64ع زنده مناطق انحصاري اقتصادي بر اساس مواد مدیریت مناب
کنوانسیون حقوق دریاها تنظیم شده است. این کنوانسیون 61

هاي ماهیگیري در ي مقرراتی راجع به فعالیتدربرگیرنده
هاي مایل دریایی مناطق انحصاري اقتصادي دولت200ي محدوده

اي شیالت است. یکی از اهداف این عضو کمیسیون منطقه
ها براي کنوانسیون استقرار نظام حقوقی دریاها و اقیانوس

گسترش بهره برداري موثر و منصفانه از منابع آن است. تا اینکه 
در پرتو آن حمایت و حفاظت از منابع زنده و محیط زیست 
دریایی منطقه انحصاري اقتصادي به عنوان بخشی از نظام حقوق 

قررات آن به وسیله ها محقق گردد. سپس مدریاها و اقیانوس
هاي ماهیگیري در این مناطق هاي صاحب پرچم کشتیدولت

). 2015Tribunal Advisory Opinion ,(رعایت شوند
اي از دیوان بر این اساس دبیر دائم کمیسیون شیالت ناحیه

المللی حقوق دریاها تقاضاي نظریه مشورتی کرده استبین
)2013Regional Fisheries Commission,-Subدیوان بین .( -

المللی حقوق دریاها این تقاضا را اعالم وصول کرده است. 
ي رسیدگی ماهوي به این تقاضا را برگزار کرده است. در جلسه

نظریه مشورتی خود را در این 2015آوریل 2نهایت در تاریخ 
زمینه صادر کرده است. این نظریه مشورتی متکی بر مقررات 

، کنوانسیون تعیین شرایط حداقلی، نظریه کنوانسیون حقوق دریاها
المللی مشورتی شعبه حل اختالف بستر دریاها و رویه دیوان بین

دادگستري است. در عین حال این نظریه متاثر از موافقت نامه 
هاي مرتبط با کنوانسیون حقوق دریاها از سوي سازمان ملل و 

لوگیري سازمان خواربار و کشاورزي، پیش نویس مواد راجع به ج
هاي خطرناك و پیش نویس از خسارات فرامرزي ناشی از فعالیت

المللی ي بینها براي افعال متخلفانهمواد راجع به مسئولیت دولت

———
1 Sub-Regional Fisheries Commission

الملل سازمان ملل است. از این رو از سوي کمیسیون حقوق بین
ي هاي نظریهآموزهها ودر این نوشتار تالش می شود بایسته

للی حقوق دریاها مورد بررسی و تحلیل الممشورتی دیوان بین
قرار گیرند. تا اینکه چشم اندازي در رابطه با تعهدات دولت 

هاي کشتی حامل پرچم وي در صاحب پرچم نسبت به فعالیت
هاي ي انحصاري اقتصادي دولتصید غیرمجاز منابع زنده منطقه
مندان این حوزه اي فراروي عالقهعضو کمیسیون شیالت ناحیه

ه شود.گشود

. بررسی وضع موجود و گذشته موضوع2

ي شیالت باعث شده است امروزه تجارت جهانی در حوزه
اي افزایش یابد. به برداري از منابع دریایی به شکل گستردهبهره

-همین جهت کنوانسیون حقوق دریاها سیستم مشترکی را پایه
-هاي ساحلی در بهرهریزي کرده است که در آن منافع دولت

هاي غیرساحلی هاي ملی خود و منافع دولتبرداري از منابع آب
هاي ساحلی هاي تحت حاکمیت دولتبرداري از منابع آبدر بهره

ها در استفاده ي دولتنفع شناخته شدن کلیهحفظ شود. لیکن ذي
از منابع دریاها در صورتی است که آنها براي حفاظت و حمایت 

25ساحلی همکاري کنند. در ماده هاي از منابع دریایی با دولت
هاي عضو کمیسیون از دولتتعیین شرایط حداقلیکنوانسیون 

هاي خود را براي اي خواسته شده است که همکاريشیالت ناحیه
الملل جلوگیري از صید غیرمجاز برابر مقررات حقوق بین

گسترش دهند. با این همه مسئولیت اصلی حفظ و مدیریت منابع 
ي انحصاري اقتصادي بر اساس مقررات کنوانسیون هي منطقزنده

هاي ساحلی قرار گرفته است. حقوق دریاها برعهده دولت
هاي ساحلی در راستاي همین صالحیت در مقررات دولت

ي انحصاري اقتصادي هاي مجاز در منطقهچارچوب فعالیت
اند. مصرح در فصل پنجم کنوانسیون حقوق دریاها نیز تنظیم شده

حال که رعایت آنها منجر به تحقق حفاظت و حمایت از در عین
کنوانسیون حقوق 192شود (ر.ك. ماده ي محیط زیست دریا می

دریاها). 
برداري معقول از هاي ساحلی نگران بهرهبا این وجود دولت

ي انحصاري اقتصادي هستند. این منابع که به ي منطقهمنابع زنده
به نحوي مدیریت شود که با خطر نسل آینده هم تعلق دارد، باید 

هاي انقراض مواجه نشوند. براي جلوگیري از این وضعیت دولت
اي و هاي شیالت ناحیهاند از طریق سازمانساحلی تالش کرده
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هاي میان اعضاء به مدیریت منابع این مناطق تنظیم موافقت نامه
هایی را براي بهره برداري از خواهند محدودیتبپردازند. آنها می

هاي تحت حاکمیت خود قائل شوند. این مناطق در قلمرو آب
ها و در دستور کار یکی از ابعاد تصریح شده در این موافقت نامه

مبارزه با ماهیگیري غیرمجاز است. ،ايهاي شیالت ناحیهسازمان
یگر نفع براي مبارزه با این پدیده به همکاري با یکدهاي ذيدولت

هاي قانونی براي مدیریت پایدار شیالت اند تا از ظرفیترو آورده
هاي ساحلی در تنظیم سیاست ها و مقررات استفاده کنند. دولت

هاي خود با جلوگیري و مبارزه با صید غیرمجاز به همکاري
ي هاي در حال صید منابع زندههاي صاحب پرچم کشتیدولت

اي، اي، منطقهلی، ناحیههاي تحت حاکمیت خود در سطح مآب
هاي ساحلی امید دارند اند. دولتدوجانبه و چندجانبه متوسل شده

ها، منافع مشترك در مدیریت پایدار که در پرتو این همکاري
شیالت حفظ شود.

. بررسی مبانی نظري3

ي صید غیرمجاز منجر به تجارت نامشروع، نابودي منابع زنده
الملل ها در حقوق بینمنافع دولتدریایی، برهم خوردن تعادل 

اي مدیریت هاي ملی و ناحیهشود. صید غیرمجاز تالشدریاها می
نفع را هدف هاي ذيپایدار شیالت و حفظ منافع اقتصادي دولت

هایی قرار داده است. صید غیرمجاز عمدتاً باعث نگرانی دولت
از است که ابزار فنی کافی براي کنترل و جلوگیري از صید بیش 

میزان مجاز را در اختیار ندارند. در حالی که مقررات کنوانسیون 
را تعریف نکرده است، » صید غیرمجاز«حقوق دریاها به وضوح 

ها هر یک با توجه به منافع خود در تعریف آن لیکن دولت
هاي اند. هر یک از دولترویکردهاي مختلفی را در پیش گرفته

توجه به منافع خود از ي صید غیرمجاز را باساحلی دامنه
دریاهاي آزاد تا مناطق انحصاري اقتصادي و حتی دریاهاي 

اند. هاي داخلی بسط و گسترش دادهسرزمینی و آب
سازمان خواربار و کشاورزي (فائو) صید غیرمجاز را صید 

هاي شیالت برخالف قوانین و مقررات دولت ساحلی و سازمان
تعارض با مسئولیت دولت براي اي و فعالیت ماهیگیري در منطقه

ي دریاها معرفی کرده است. سازمان حفاظت از منابع زنده
خواربار و کشاورزي ملل متحد (فائو) در این عرصه اقدامات 

- ي بینبرنامه«موثري انجام داده است. این سازمان با تصویب 
المللی اقدام براي جلوگیري، بازدارندگی و ریشه کن کردن صید 

و تصویب 2001ي اقدام) در سال (زین پس؛ برنامه1»غیرمجاز
موافقت نامه راجع به اقدامات دولت ساحلی براي جلوگیري، «

2009در سال 2»بازدارندگی و ریشه کن کردن صید غیرمجاز
هاي مثبتی را به منظور ارائه الگوي واحد و استاندارد در این گام

اقدام سازمان فائو ي زمینه برداشته است. صید غیرمجاز در برنامه
موارد زیر است:شامل
هاي هاي داخلی یا خارجی در آب) صید غیرقانونی کشتی1

تحت صالحیت دولت بدون داشتن مجوز از دولت ساحلی یا در 
هاي حامل هاي کشتیتضاد با قوانین و مقررات آن دولت، فعالیت

اي مدیریت شیالت که هاي عضو در سازمان منطقهپرچم دولت
هاي مصوب آن سازمان در مدیریت و حفاظت الف برنامهبرخ

المللی هاي ناقض قوانین ملی یا تعهدات بینکنند، فعالیتعمل می
هاي همکاري کننده با سازمان مدیریت شیالت ي دولتبرعهده
اي؛ منطقه
) صید بدون گزارش یا گزارش ناقص به مقام ملی صالح 2

هاي ماهیگیري بدون تبرخالف قوانین و مقررات ملی، فعالی
ي تحت صالحیت سازمان گزارش یا گزارش ناقص در منطقه

اي بدون رعایت تشریفات گزارش دهی به مدیریت شیالت ناحیه
آن سازمان؛

ي هاي ماهیگیري در منطقه) صید بدون ضابطه شامل فعالیت3
هاي بدون اي توسط کشتیمدنظر سازمان مدیریت شیالت منطقه

هایی که حامل پرچم دولت غیرعضو در سازمان تابعیت یا کشتی
ي دیگري که رفتارش همسو با یا هر موجودیت صیدکننده

اقدامات مدیریتی و حفاظتی سازمان نباشد یا در تعارض با آن 
هاي مدیریتی و باشد، در مناطقی که منابع ماهی آن مشمول برنامه

در هاي ماهیگیري در آن حمایتی نیست یا جایی که فعالیت
الملل براي حفاظت از تعارض با مسئولیت دولت در حقوق بین

Food and Agricultureي دریایی است (منابع زنده

Organization of the United Nations, 2001 .(
هاي ماهیگیري ي فعالیتاز این منظر صید غیرمجاز دربرگیرنده

ي امهها و دریاهاي آزاد است. مقررات برنهاي ملی دولتدر آب
ي نظرات اقدام سازمان خواربار و کشاورزي دربرگیرنده

ي مناطق دریایی و آشنا با الزامات متخصصین شیالت از کلیه
مبارزه با صید غیرمجاز در این مناطق است. رعایت این مقررات 

ها الزام آور نیست، مگر اینکه در قوانین داخلی براي دولت
———
1 Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2001
2 Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2009
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شوند و ضمانت اجراء هاي ساحلی یا صاحب پرچم وارد دولت
المللی ها اگر از این مقررات بینکسب کنند. با این وجود دولت

براي مبارزه با صید غیرمجاز بهره نگیرند، با هیچ مقررات ناشی از 
هاي عضو در ي دیگري راجع به تعهد دولتي چندجانبهمعاهده

ها تحت این مبارزه با صید غیرمجاز مواجه نیستند. لذا دولت
اي ندارند که به همین مقررات بسنده کنند و با چارهشرایط

-نامهتصویب این مقررات در قوانین داخلی یا تشریح در موافقت
ها را در این ي همکاري با دیگر دولتهاي دو یا چندجانبه، زمینه

هاي عضو کنوانسیون زمینه فراهم سازند. عالوه بر این دولت
د نسبت به حقوق و حقوق دریاها باید در اعمال حقوق خو

تکالیف دولت ساحلی و رعایت مقررات مصوب دولت ساحلی 
کنوانسیون حقوق دریاها و سایر 58)3ي (بر اساس مقررات ماده

الملل توجه مقتضی داشته باشند. کما اینکه حق قواعد حقوق بین
هاي عضو براي ماهیگیري در دریاهاي آزاد نیز اتباع دولت

اي، حفظ منافع کشورهاي معاهدهمشروط به رعایت تعهدات 
ي د (ر.ك. مادههستنساحلی و مقررات کنوانسیون حقوق دریاها 

کنوانسیون حقوق دریاها). کشورهاي عضو عالوه بر این 116
عمل آورند که وظیفه دارند که در مورد اتباع خود اقداماتی را به

ي دریاهاي آزاد ضروري است (ر.ك. براي حفاظت منابع زنده
آنها مکلف هستند براي ،کنوانسیون حقوق دریاها)117ي ماده

هاي عضو دریغ نکنند تحقق این اهداف از همکاري با دیگر دولت
هاي عضو کنوانسیون حقوق دریاها). اگر دولت118ي (ر.ك. ماده

اقدامات الزم را براي جلوگیري از صید غیرمجاز اعمال نکنند، 
المللی آن د مسئولیت بینتردیدي نیست که دولت ساحلی حق دار

المللی تحت تعقیب قرار دهد. دولت را در مراجع قضایی بین

. پیشینه علمی موضوع 4

-دولت صاحب پرچم متعهد به اعمال کنترل موثر روي کشتی
ي انحصاري اقتصادي هاي حامل پرچم وي است که در منطقه

تعهدات کنند. این وظیفه از دولت دیگر اقدام به ماهیگیري می
ها در دریاهاي آزاد است. مستقیم ناشی از حق دریانوردي کشتی

ي انحصاري اقتصادي هاي ماهیگیري در منطقهاین حق کشتی
کنوانسیون 58)3ي (دولت دیگر توأم با رعایت مقررات ماده

توجه به حقوق و تکالیف دولت ساحلی و «حقوق دریاها در 
مقررات کنوانسیون تبعیت از قوانین و مقررات هماهنگ با 

است. دولت صاحب پرچم بر » مصوب از سوي کشور ساحلی

کنوانسیون حقوق دریاها تعهد کلی به 94ي اساس مقررات ماده
هاي حامل پرچم اعمال صالحیت و کنترل موثر خود بر کشتی

ها در این زمینه را دارد.خود و همکاري با دیگر دولت
ملل در اجراي مقررات ي سازمانموافقت نامه18)1ي (ماده

10کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها مصوب 
اي و هاي دو کاشانهبراي حفاظت و مدیریت ماهی1982دسامبر 

ي سازمان ملل) واجد (زین پس موافقت نامه1هاي مهاجرماهی
دولتی که «دستوراتی است. در این ماده مقرر شده است که 

کنند، باید اهاي آزاد اقدام به ماهیگیري میهاي او در دریکشتی
هاي اقداماتی را انجام دهد که کشتی حامل پرچم او از برنامه

». اي و محلی تبعیت کندمدیریتی و حفاظتی منابع طبیعی منطقه
دولت «نامه سازمان ملل تصریح کرده است که موافقت19ي ماده

از الزامات هاي حامل پرچم خود را پذیري کشتیباید قانون
اي و محلی در رابطه با مدیریتی و حفاظتی منابع زیست منطقه

ي ماده». تضمین کند3هاي مهاجرو ماهی2ايهاي دوکاشانهماهی
ي سازمان ملل لیستی از اقدامات ضروري را نامهموافقت18)3(

معرفی کرده است که از سوي دولت صاحب پرچم باید نسبت به 
کشتی حامل پرچم خود صورت گیرد. بر این اساس دولت 
صاحب پرچم باید قوانینی را وضع کند که به موجب آن اطمینان 
یابد که کشتی حامل پرچم وي مرتکب صید غیرمجاز در مناطق 

یت دیگر دولت ها نخواهد شد. تحت صالح
از این منظر دولت صاحب پرچم متعهد به اتخاذ اقدامات 

گذاري و اجرایی براي متفاوتی است که منجر به تعهدات قانون
شود. بخشی از این تعهدات مربوط به دریاهاي آزاد و وي می

هاي بخشی دیگر از آن مربوط به نواحی تحت صالحیت دولت
احب پرچم باید قوانین و مقرراتی را ساحلی است. دولت ص

اي را براي اقدامات اجرایی فراهم سازد که وضع کند و زمینه
هاي حامل پرچم وي از این منجر به تضمین تبعیت کشتی

هاي صاحب پرچم براي جلوگیري مقررات شود. از این رو دولت
هاي حامل پرچم خود در از آثار سوء اقدامات غیرقانونی کشتی

هاي ساحلی یا هاي سرزمینی دولتقانونی در آبصید غیر
المللی دست به هاي بیندریاهاي آزاد با اتکاء به مقررات و رویه

اي هاي منطقههاي ساحلی و سازماناند. دولتچاره اندیشی زده
هاي صاحب پرچم براي جلوگیري از نیز در اتفاق نظر با دولت

———
1 United Nations
2 Straddling
3 Migratory
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حامل پرچم هايتسري مسئولیت اقدامات غیرقانونی کشتی
اقدام «اند. آنها با اتکاي به مفهوم رویکرد مثبتی نشان داده

اند که اگر دولت از سوي دولت صاحب پرچم پذیرفته1»مقتضی
هاي حامل پرچم خود صاحب پرچم در نظارت و کنترل کشتی

اقدامات مقتضی را انجام داده باشد، مسئولیت صید غیرمجاز 
صرفاً به حساب کشتی خاطی کشتی متبوع متوجه آنها نیست و 

اي با اذعان به اینکه در هاي منطقهشود. سازمانگذاشته می
نامه و کنوانسیون حقوق دریاها هیچ ضمانت مقررات موافقت

اجرایی براي دولت صاحب پرچم در صورت نقض مقررات از 
سوي کشتی متبوع در نظر گرفته نشده است، نیز به مفهوم تعهد 

اند. این اقدام مقتضی از منظر آنها ه کردهاشار» اقدام مقتضی«
ي دولت صاحب پرچم قرار گرفته است. برعهده

به دلیل » دام مقتضیـتعهد به اق«ا این وجود، محتوي ـب
گی مفهوم قابل توصیف در عبارات خاص نیست. ضمن گسترد

اینکه این اقدامات با توجه به شرایط و زمان آن قابل تغییر هستند. 
به مرور زمان و در » اقدام مقتضی«م و مصادیق اگرچه مفهو

لیکن در رابطه با صید ،یابدهاي مختلف بروز و ظهور میموقعیت
ي دریاهاي آزاد یا دریاي سرزمینی تحت غیرقانونی منابع زنده

رسد که اقدام مقتضی حاکمیت دولت ساحلی آن به نظر می
. این متجلی در رفتار مناسب و منطقی دولت صاحب پرچم است

رفتار در نظارت بر فعالیت ماهیگیري کشتی حامل پرچم در 
المللی ها و الزامات مقرر در حقوق بینچارچوب محدودیت

در قالب » کنترل موثر«دریاها است. از این جهت تعهد به اعمال 
کنوانسیون حقوق 94ي اقدام مقتضی برگرفته از مقررات ماده

ایراد خسارت فرامرزي است. دریاها و اصول کلی پیشگیري از 
الملل عرفی است هاي حقوق بیناین تعهد در واقع ناشی از بایسته

کنوانسیون حقوق دریاها متجلی شده است 94ي که در ماده
)Sands, 2012 دولت صاحب پرچم موظف است در قالب تعهد .(

هاي ماهیگیري کشتی حامل به اقدام مقتضی به کنترل موثر فعالیت
). دولت صاحب Birnie and Boyle, 2009بپردازد (پرچم خود

پرچم موظف است که براي کنترل موثر اقداماتی از قبیل؛ صدور 
گیري، بررسی سوابق گیري، احراز صالحیت ماهیمجوز ماهی

هاي کشتی، نظارت بر صید کشتی، تضمین کشتی، نظارت فعالیت
ی مندي کشتصالحیت و کنترل موثر بر کشتی، تضمین قانون

حامل پرچم از مقررات دولت ساحلی، تحقیق و تعقیب جرایم 

———
1 Due Diligence

گیري) کشتی مذکور، تحمیل مجازات موثر (مانند لغو مجوز ماهی
). با این همه این Freestone, 2011بر کشتی مذکور صورت دهد (

.I.C.Jاقدامات دولت صاحب پرچم از نوع تعهد به نتیجه نیستند (

Pulp Mills, 2010از تعهد به اقدام مقتضی دولت ). الزام ناشی
نماید، صاحب پرچم را صرفاً مکلف به انجام تعهدات خود می

بدون اینکه او را نسبت به نتایج احتمالی آن مسوول بشناسد. 
دولت صاحب پرچم تحت این شرایط مکلف به انجام اقدامات 

ي وي قرار مقتضی است، بدون اینکه نتایج احتمالی آن برعهده
صاحب پرچم به صرف انجام این اقدامات، ولو اینکه گیرد. دولت

نتایج آن مطلوب نباشد، از مسئولیت فعالیت غیرقانونی کشتی 
اقدام «ي حقوق بین الملل در رابطه با شود. رویهمتبوع بري می

- پیش3ي ي مفاهیمی مشابه است. مادهنیز نشان دهنده» مقتضی
مرزي ناشی از نویس مواد راجع به جلوگیري از خسارات فرا

) 2001(2المللهاي خطرناك مصوب کمیسیون حقوق بینفعالیت
هاي عضو در مجمع عمومی سازمان ملل است که براي دولت

هاي خطرناك باز ها را از فعالیتالزام آور است. این مصوبه دولت
کند که اقدامات مناسب را براي دارد و آنها را مکلف میمی

ي خطرات فرامرزي یا کاهش دامنهجلوگیري از ایراد خسارت 
احتمالی آن انجام دهند.

. آنالیز و تفسیر5

تعهد دولت صاحب پرچم نسبت به اقدامات کشتی حامل 
پرچم وي در ماهیگیري از نوع تعهد به اقدام مقتضی است. با 
استناد به این نظریه تردیدي نیست که مسئولیت دولت صاحب 

ایت تعهدات ـپرچم وي بر رعامل ـزام کشتی حـر الـرچم بـپ
بلکه مسئولیت دولت صاحب پرچم صرفاً ،المللی مطلق نیستبین

محدود به تالش دولت صاحب پرچم براي تضمین رعایت این 
). اما تعهد 2011Chamber Advisory Opinion ,تعهدات است (

به اقدام مقتضی در مورد صید غیرمجاز مستلزم اقدامات موثر 
قضایی در جلوگیري از ایراد خسارت از سوي قانونی، اجرایی و

هاي ثالث است. کشتی متبوع به منافع تحت حمایت قانون دولت
به استفاده از ابزار «ولی با این وجود دولت صاحب پرچم مکلف 

Chamber» (کافی، حداکثر تالش ممکن براي حصول نتیجه

, 2011Advisory Opinion در پیشگیري از صید غیرمجاز کشتی (

———
2 United Nations
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حامل پرچم خود است. چراکه مسئولیت تعهد به کنترل موثر نمی 
تواند به صرف تصویب قانون الزم از سوي دولت صاحب پرچم 

ي انحصاري اقتصادي براي کسب مجوز ماهیگیري در منطقه
المللی دادگستري در دولت دیگر مرتفع شود. کما اینکه دیوان بین

تنها تصویب «است که ي خمیر کاغذ تاکید کرده ي کارخانهقضیه
کند. قوانین مناسب و اتخاذ راه کارهاي اجرایی آن کفایت نمی

بلکه الزم است سطح خاصی از مراقبت در اجراي کنترل قابل 
هاي این اعمال بر عوامل حقیقی یا حقوقی مثالً نظارت فعالیت

). .Pulp Mills, 2010I.C.J» (عوامل صورت گیرد
هاي عضو ند شوراي وزراي دولتکدیوان در ابتدا اعالم می

اي بر اساس مقررات کنوانسیون تعیین کمیسیون شیالت ناحیه
- ي مشورتی از دیوان بینشرایط حداقلی مجوز درخواست نظریه

المللی حقوق دریاها را صادر کرده است. این تقاضا از طریق مقام 
لی الملالمللی به دیوان بیني بیننامهمجاز معرفی شده در موافقت

یس کمیسیون شیالت ئحقوق دریاها ارجاع داده شده است. ر
-اي از دبیر دائم این کمیسیون خواسته است که از دیوان بینناحیه

ي مشورتی نماید. دبیر المللی حقوق دریاها تقاضاي صدور نظریه
المللی دائم نیز بر اساس این مجوز چنین تقاضایی را به دیوان بین

ی آن پاسخ به سوال در زمینه تعهدات حقوق دریاها تقدیم و ط
دولت صاحب پرچم در ماهیگیري بدون مجوز کشتی حامل 
پرچم وي در منطقه انحصاري اقتصادي دولت ثالث عضو را 

المللی حقوق دریاها نیز در درخواست کرده است. دیوان بین
این تقاضا را پذیرفته است و راجع به آن 2015آوریل 2مورخ 

است.اظهار نظر کرده 
تعیین شرایط کنوانسیون 2)11و (1)2بر اساس مواد (

ي جغرافیایی سوال مدنظر در صدور نظریه ، گسترهحداقلی
هاي مشورتی شامل مناطق انحصاري اقتصادي و منظور از دولت

اي هستند. بر هاي عضو کمیسیون شیالت ناحیهثالث، دولت
منظور از تعیین شرایط حداقلیکنوانسیون 2)9اساس ماده (

هاي هاي غیرعضو یا دولتهاي ماهیگیري متعلق به دولتکشتی
هاي ماهیگیري تحت کنترل دولت صاحب پرچمی ثالث، کشتی

د. نباشاي نمیهاي عضو کمیسیون شیالت ناحیهاست که از دولت
تعیین کنوانسیون 2)4ماهیگیري غیرمجاز بر اساس تعریف ماده (

ررات این کنوانسیون، بلکه فراتر نه تنها نقض مقشرایط حداقلی
از آن نقض مقررات داخلی کشورهاي عضو کمیسیون شیالت 

گیرد. بنابراین سوال موضوع نظریه مشورتی اي را نیز دربرمیناحیه
هاي صاحب پرچم غیرعضو در کنوانسیون راجع به تعهدات دولت

است. این شرایط حداقلی در جایی است تعیین شرایط حداقلی
هاي حامل پرچم آنها مرتکب ماهیگیري غیرمجاز در که کشتی

هاي عضو کمیسیون شیالت مناطق انحصاري اقتصادي دولت
). Tribunal Advisory Opinion, 2015اي می شوند (ناحیه

از منظر دیوان مسئولیت اصلی براي مبارزه با صید غیرمجاز در 
است. منطقه انحصاري اقتصادي برعهده دولت ساحلی قرار گرفته 

ها در این زمینه لیکن این موضوع مانع از تعهدات دیگر دولت
توان به نیست. دیوان معتقد است که در دو دسته عام و خاص می

هاي حاضر در مناطق هاي صاحب پرچم کشتیتعهدات دولت
اي در هاي عضو کمیسیون شیالت ناحیهانحصاري اقتصادي دولت

)1ه کرد. این تعهدات شامل؛ رابطه با منابع زنده این مناطق اشار
ها در این کنوانسیون راجع به حفظ و مدیریت تعهدات عام دولت

هاي صاحب پرچم تعهدات خاص دولت)2منابع زنده دریایی و 
هاي حامل پرچم آنها در منطقه انحصاري راجع به امور کشتی

باشند اي میهاي عضو کمیسیون شیالت ناحیهاقتصادي دولت
)visory Opinion, 2015Tribunal Ad این رویکرد دیوان به این .(

خاطر است که تعهدات دولت صاحب پرچم راجع به صید 
- غیرمجاز به طور مستقیم در کنوانسیون حقوق دریاها ذکر نشده

هاي اند. لذا دیوان مجبور است تعهدات عام و خاص دولت
صاحب پرچم را بر اساس کنوانسیون حفظ و مدیریت منابع زنده 

هاي صاحب پرچم در دریایی بررسی نماید. تعهدات عام دولت
کلیه مناطق دریایی از جمله منطقه انحصاري اقتصادي در مواد 

کنوانسیون حقوق دریاها و تعهدات 193و 192، 94، 92، 91
کنوانسیون حقوق 62)4و (58)3ها در مواد (خاص این دولت

ممکن است بینی شده است. صرف نظر از اینکهدریاها پیش
هاي تنظیمی میان دولت ساحلی و نامهتعهدات بیشتري در موافقت

دولت صاحب پرچم نیز در نظر گرفته شود که تابع توافق فی 
نیز تعیین شرایط حداقلیمابین است. در عین حال که کنوانسیون 

واجد مقرراتی راجع به حداقل شرایط دسترسی و بهره برداري 
هاي عضو تحت صالحیت دولتمنابع زنده مناطق دریایی

,Tribunal Advisory Opinionاي است (کمیسیون شیالت ناحیه

2015 .(
تعیین کند بر اساس مقررات کنوانسیون دیوان تصریح می

-الزاماتی وجود دارند. از جمله اینکه اگر کشتیشرایط حداقلی
هاي عضو کمیسیون شیالت هاي ماهیگیري متعلق به دولت

هاي ها از یکی از دولتشند، دولت متبوع این کشتیاي نباناحیه
اي مجوز صید دریافت کند. سپس عضو کمیسیون شیالت ناحیه
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کشتی متبوع بر اساس آن صید خود را در بند دولت صادرکننده 
مجوز صید تخلیه کند و اجازه دهد دولت صادرکننده مجوز 

هاي شتیمذکور صید او را کنترل و بازرسی نماید. افزون اینکه ک
اي حامل پرچم باید مقررات دولت عضو کمیسیون شیالت ناحیه

را راجع به نقل و انتقال صید در بنادر از جمله ضرورت ثبت 
میزان صید در دفاتر مخصوص و خودداري از بکارگیري 
تجهیزات و ابزارهاي ممنوعه صید رعایت کنند. بر این اساس 

رچم باید حسب هاي حامل پگیرد که کشتیدیوان نتیجه می
ورود و خروج خود از تعیین شرایط حداقلیمقررات کنوانسیون 

مناطق دریایی تحت صالحیت دولت عضو کمیسیون شیالت 
اي را اعالم کنند. عالوه بر اینکه در این خصوص مانع ناحیه

اي بازرسی و کنترل بازرسان دولت عضو کمیسیون شیالت ناحیه
). کشتی حامل on, 2015Tribunal Advisory Opiniنشوند (

پرچم باید اجازه اقامت ناظران منصوب از طرف دولت ساحلی را 
اي در کشتی بدهد و کشتی را مجهز به تجهیزات نظارتی ماهواره

ها موقعیت خود را نماید. عالوه بر این الزم است که این کشتی
در زمان حضور در مناطق دریایی تحت صالحیت بر دولت 

ام مخابره نمایند.ساحلی از طریق پی
هاي دیوان معتقد است در رابطه با تعهدات خاص دولت

) دولت صاحب پرچم 1صاحب پرچم ابتدا باید پذیرفت که 
کنوانسیون حقوق دریاها 94)1مسئولیت دارد در چارچوب ماده (

صالحیت و کنترل خود در امور اجتماعی، فنی و اجرایی کشتی 
94)2مصادیق ذکر شده در ماده () 2حامل پرچم را اعمال کند. 

کنوانسیون حقوق دریاها به عنوان اقدامات دولت صاحب پرچم 
براي اعمال صالحیت و کنترل موثر بر امور اجتماعی، فنی و 
اجرایی کشتی حامل پرچم وي حصري نمی باشند. اگرچه دولت 

کنوانسیون 62)4و (58)3صاحب پرچم بر اساس مقررات مواد (
سئولیت دارد که اطمینان یابد که کشتی حامل حقوق دریاها م

پرچم وي قوانین و مقررات مصوب دولت ساحلی راجع به 
اقدامات محافظتی از منابع دریایی را رعایت کند. اما ممکن است 

هاي دو طرفه میان دولت عضو کمیسیون شیالت نامهموافقت
اي و دولت صاحب پرچم کشتی واجد مقررات و تعهداتی ناحیه

ها ممکن است نامهتر باشند. بر اساس مندرجات این موافقتبیش
از دولت صاحب پرچم خواسته شود که تبعیت کشتی حامل 
پرچم خود را از قوانین و مقررات دولت عضو کمیسیون شیالت 

اي راجع به صید در مناطق دریایی تحت صالحیت دولت ناحیه
اي تضمین کند. دولت صاحبعضو کمیسیون شیالت ناحیه

پرچم باید اطمینان حاصل کند که کشتی حامل پرچم وي بر 
اساس سیاست دولت ساحلی راجع به بهره برداري پایدار از منابع 

کمیسیون «هاي پردازد و از اقدامات و توصیهشیالت به صید می
کند. تبعیت می1»هاي تن آتالنتیکالمللی محافظت از ماهیبین

که اگر دولت ساحلی بر کشتی حامل پرچم باید واقف باشد 
کنوانسیون حقوق دریاها به این نتیجه برسد که 94)6اساس ماده (

صالحیت و کنترل صحیحی از سوي دولت صاحب پرچم بر امور 
وي صورت نگرفته است، گزارشی براي دولت صاحب پرچم 

فرستد. سپس تا رسیدن پاسخ گزارش راساً تحقیقاتی را انجام می
مینان اقدامات الزم را جهت بهبود امور دهد تا در صورت اطمی

کشتی حامل پرچم انجام دهد. دولت صاحب پرچم نیز مکلف 
است حسب گزارش واصله اقدامات الزم را انجام و گزارش آن 

Tribunalرا به دولت ساحلی گزارش دهنده اعالم نماید (

Advisory Opinion, 2015 .(
اختالف بستر دیوان با اتکاء به نظریه مشورتی شعبه حل 

هاي حامی اشخاص ها و تعهدات دولتدریاها راجع به مسئولیت
هاي در ناحیه به نتایجی دست حقیقی و حقوقی راجع به فعالیت

هاي هاي حامی و طرفیابد. اوالً اینکه رابطه میان دولتمی
هاي صاحب پرچم و قرارداد آنها قابل مقایسه با رابطه میان دولت

هاي ماهیگیري در م آنها در زمینه فعالیتهاي حامل پرچکشتی
گیري منطقه انحصاري اقتصادي دولت ساحلی نیست. ثانیاً نتیجه

2»مسوولیت اطمینان«ي حل اختالف بستر دریاها از عبارت شعبه

3»تعهد به رفتار«و » اقدام مقتضی«و برقراري رابطه میان مفاهیم 

dvisory Opinion,Tribunal Aدر پرونده حاضر نیز کاربرد دارد (

). قضات شعبه حل اختالف بستر دریاها در این نظریه 2015
اشاره به تعهد » مسوولیت اطمینان«مشورتی معتقدند که عبارت 
الملل دارد. دولت حامی مکلف به دولت حامی در حقوق بین

اتخاذ سازوکاري براي اطمینان از رعایت مقررات کنوانسیون 
باشد. این سازوکار باید در قالب یراجع به فعالیت در ناحیه م

الملل مورد حقوق معاهداتی و الزام آور در موضوعات حقوق بین
ریزي شود و بر اساس قانون داخلی دولت طرف قبول طرفین پایه

قرارداد دولت حامی به اجراء گذاشته شود. این مکانیسم مبتنی بر 
اجراي آن هاي طرف قرارداد باید بر ایجاد تعهداتی است که دولت

———
1 International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas
(ICCAT)
2 Responsibility to Ensure
3 Obligation of Conduct
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توسط اتباع و اشخاص تحت کنترل خود اعمال صالحیت کنند 
)Chamber Advisory Opinion, 2011 اقدام «). لذا با این اوصاف

در نظریه مشورتی شعبه حل اختالف بستر دریاها یک » مقتضی
مفهوم متغیر است که حوزه عملیاتی آن حسب شرایط مشخص 

ترین سازوکارها را بر پیچیدهترین تاشود. اقدام مقتضی از سادهمی
گیرد آوري در دسترس دربرمیحسب معلومات بشري و فن

)Chamber Advisory Opinion, 2011 در عین حال تعهد .(
دولت صاحب پرچم به اقدام مقتضی، تعهد به نتیجه نیست. از 

» کندتضمین می«ي حل اختالف بستر دریاها عبارت دیدگاه  شعبه
ساز آن است. تعهدات زمینه«المللی حاکی از در اسناد حقوق بین

منطقی نیست که دولت را براي هر نقض تعهد صورت گرفته از 
-سوي افراد تحت  صالحیت خویش مسوول بدانیم. چراکه نمی
- توان بر اساس این عبارت رفتار اشخاص حقیقی یا موجودیت

ناد الملل به دولت قابل استهایی که رفتار آنها بر اساس حقوق بین
Chamber Advisory» (نیست، را از دولت بازخواست کرد

Opinion, 2011ي کارخانه المللی دادگستري در قضیه). دیوان بین
اقدام مقتضی شامل تصویب «کند که تصریح میخمیر کاغذ

I.C.J. Pulp» (قوانین مناسب و ایجاد سازوکارهاي آن است

Mills, 2010.(
دریاها معتقد است که چارچوب المللی حقوقلیکن دیوان بین

هاي براي جلوگیري از صید غیرمجاز توسط کشتی» اقدام مقتضی«
کنوانسیون حقوق دریاها 62)4و (58)3حامل پرچم در مواد (

روشن است. بر این اساس دولت صاحب پرچم متعهد به اتخاذ 
پذیري کشتی حامل پرچم سیاست اجرایی براي اطمینان از قانون

هاي ساحلی ایت قوانین و مقررات مصوب دولتوي براي رع
ها در چارچوب مقررات کنوانسیون حقوق است. این سیاست

هاي دریاها و تعیین سازوکارهایی اجرایی براي جلوگیري کشتی
حامل پرچم وي از ماهیگیري غیرقانونی در مناطق انحصاري 

Tribunal Advisoryهاي ساحلی است (اقتصادي دولت

5Opinion, 201 عالوه بر این دولت صاحب پرچم بر اساس .(
کنوانسیون حقوق دریاها متعهد به اتخاذ 193و 192مواد 

سازوکارهاي الزم براي اطمینان از رعایت مقررات مصوب 
اي در زمینه حمایت و هاي عضو کمیسیون شیالت ناحیهدولت

حفاظت از منابع زنده دریایی هستند. بدین منظور دولت صاحب 
کنوانسیون حقوق دریاها متعهد به 94)1ر اساس مواد (پرچم ب

هاي حامل اعمال صالحیت و کنترل خود بر امور اجرایی کشتی
پرچم وي است. ماهیت قوانین و مقررات سازوکارهاي اجرایی 

آن توسط دولت صاحب پرچم و در چارچوب نظام حقوقی وي 
شوند. لذا دولت صاحب پرچم متعهد به تعیین و تصویب می

اتخاذ مکانیسم هاي نظارتی جهت تضمین رعایت این قوانین و 
مقررات است. در عین حال مجازات هاي قابل اعمال براي 

هاي صید غیرقانونی باید به اندازه کافی بازدارنده باشند. تا فعالیت
اینکه مانع نقض قانون و محرومیت ناقضان قانون از منافع حاصل 

,Tribunal Advisory Opinionهاي غیرقانونی شود (از فعالیت

2015 .(
المللی حقوق دریاها بر اساس مقررات با این همه دیوان بین

کند که محور اصلی کنوانسیون حقوق دریاها تاکید می12فصل 
تعهد به «براي جلوگیري از صید غیرقانونی منابع زنده دریایی 

هاي دولت ها است. دولت صاحب پرچم و دولت1»همکاري
اي متعهد به همکاري براي یسیون شیالت ناحیهعضو کم

هاي حامل پرچم در منطقه جلوگیري از صید غیرمجاز کشتی
انحصاري اقتصادي هستند. دولت صاحب پرچم به محض 

هاي عضو کمیسیون شیالت دریافت گزارش از هر یک از دولت
اي مبنی بر وقوع صید غیرمجاز از سوي کشتی حامل پرچم ناحیه

ه انحصاري اقتصادي متعهد به تحقیق در این زمینه وي در منطق
است. دولت صاحب پرچم بر اساس نتایج تحقیقات خویش در 
صورت لزوم مکلف به اقدام براي جبران خسارت و اطالع رسانی 

- اي میهاي عضو کمیسیون شیالت ناحیهاین اقدامات به دولت
).Tribunal Advisory Opinion, 2010باشد (

گیري . نتیجه6

المللی حقوق دریاها راجع به سوال نظریه مشورتی دیوان بین
- اي حاکی از تایید و ابرام آموزهدبیر دائم کمیسیون شیالت ناحیه

هاي کنوانسیون حقوق دریاها و کنوانسیون تعیین شرایط حداقلی 
است. شرایط حداقلی در رابطه با تعهدات دولت صاحب پرچم 

هاي متبوع در منطقه انحصاري کشتیراجع به ماهیگیري غیرمجاز 
اي است. نظریه هاي عضو کمیسیون شیالت ناحیهاقتصادي دولت

مشورتی با تأسی از دست آوردهاي نظریه مشورتی شعبه حل 
المللی دادگستري در تاریخ اختالف بستر دریاها و رویه دیوان بین

صادر شده است. بر این اساس، دولت ساحلی 2015آوریل 2
کتشاف، استخراج، حفاظت و مدیریت منابع طبیعی زنده و براي ا

———
1 Duty to Cooperate
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هاي باالي بستر، روي بستر و زیربستر دریاي ي آبغیرزنده
سرزمینی و منطقه انحصاري اقتصادي داراي صالحیت است 

کنوانسیون حقوق دریاها). دولت ساحلی a()1(56ي ((ر.ك. ماده
دهد ده اجازه میبه منظور ترویج حداکثر بهره برداري از منابع زن

هاي ثالث به صید مازاد مجاز این منابع بپردازند (ر.ك که دولت
کنوانسیون حقوق دریاها). لیکن براي جلوگیري از 62ماده ي 

ي ي منطقهصید غیرمجاز باید قبالً میزان مجاز صید منابع زنده
61)1ي (انحصاري اقتصادي خود را معین کرده باشد (ر.ك. ماده

هاي ساحلی معتقدند که منابع حقوق دریاها). دولتکنوانسیون 
ي انحصاري اقتصادي آنها به نسل آینده نیز تعلق دارد و منطقه

ي هاي حمایتی و حفاظتی تضمین کنندهنباید خارج از برنامه
منافع مشترك مورد تعرض و بهره برداري غیرمجاز قرار گیرند. از 

صید مازاد مجاز در هاي ثالث بري دسترسی دولتاین رو اجازه
هاي قالب قراردادها یا سایر ترتیبات قانونی مقرر از سوي دولت

هاي ماهیگیري در گیرد. با این وجود کشتیساحلی صورت می
هاي ساحلی ي مناطق تحت حاکمیت دولتصید منابع زنده

معموالً حد مجاز مقرر در قراردادهاي میان دولت ساحلی و دولت 
کنند که این وضعیت باعث برهم نمیصاحب پرچم را رعایت

الملل دریاها هاي ساحلی در حقوق بینخوردن تعادل منافع دولت
شود. لذا دولت ساحلی براي اطمینان از رعایت این مقررات می

باشد. کشتی حامل هاي اجرایی و قضایی میمجاز به اتخاذ رویه
حلی پرچم نیز الزم است که مجوز معتبري براي صید از دولت سا

دریافت کرده باشد. بر اساس آن زمان ورود و خروج و مدت 
حضور خود در مناطق دریایی را به دولت ساحلی اعالم کند. به 

هاي مقامات رسمی دولت ساحلی اجازه بازرسی و کنترل فعالیت
ماهیگیري خود را در کشتی بدهد. دولت ساحلی به موجب این 

کنوانسیون 73)1ي (تواند بر اساس مقررات مادهصالحیت می
حقوق دریاها به بازرسی و بازداشت کشتی هاي ناقض مقررات 

شیالت در این محدوده بپردازد. 
المللی هاي عضو بر اساس نظریه مشورتی دیوان بیندولت

حقوق دریا و به شرح مقرر در کنوانسیون حقوق دریاها در بهره 
هاي فع دولتبرداري از منابع دریاها مکلف به رعایت حقوق و منا

هاي عضو الزم است که اقدامات الزم را ساحلی هستند. دولت
نسبت به کشتی هاي تحت صالحیت خود براي حفاظت از منابع 

هاي ساحلی ي دریاها به عمل آورند و در تحقق آن با دولتزنده
ها براي جلوگیري و مبارزه با صید غیرمجاز همکاري کنند. دولت

هاي ساحلی باید نحصاري اقتصادي دولتي اي منطقهمنابع زنده

هاي همکاري در این با یکدیگر همکاري نمایند. یکی از جلوه
هاي حامل پرچم خود است بر کشتی» اعمال کنترل موثر«عرصه 

هاي دیگر مشغول ي انحصاري اقتصادي دولتکه در منطقه
هاي حامل پرچم مکلف به رعایت ماهیگیري هستند. کشتی

کنوانسیون حقوق دریاها در توجه به منافع 58)3(يمقررات ماده
باشند. در عین دولت ساحلی و تبعیت از قوانین و مقررات وي می

-هاي حامل پرچم باید به موجب مقررات موافقتحال که کشتی
هاي سازمان ملل در اجراي مقررات کنوانسیون حقوق دریاها نامه

مه هاي مدیریتی و به دولت صاحب پرچم اطمینان دهند که از برنا
اي و دولت ساحلی حفاظتی منابع طبیعی کمیسیون شیالت ناحیه

المللی حقوق دریاها معتقد است که کنند. دیوان بینتبعیت می
دولت صاحب پرچم مکلف است اقدامات الزم را براي ملزم 

هاي کردن کشتی حامل پرچم به تبعیت از مقررات و برنامه
المللی انجام دهد. از جمله اینکه بینمدیریتی و حفاظتی از منابع

از ـا صید غیرمجـارزه بـقوانین الزم را براي جلوگیري و مب
هاي حامل پرچم خود وضع کند. در عین حال که از منظر کشتی

تعهد به انجام این اقدامات از سوي دولت صاحب ،قضات دیوان
ر هایی دبه نتیجه نیست. لیکن محدودیتمنتهی پرچم از تعهدات 

متجلی » اقدام مقتضی«این رابطه وجود دارند که در ذیل مفهوم 
شده است. از این رو دولت صاحب پرچم باید براي رهایی از 
مسئولیت اقدامات غیرقانونی کشتی حامل پرچم خود اقدامات 
مقتضی را انجام داده باشد. تصویب مقررات مناسب و اقدامات 

ز این اقدامات مقتضی اي ااجرایی موثر روي کشتی متبوع جلوه
است. تعهد دولت صاحب پرچم در مناطق انحصاري اقتصادي 

هاي ساحلی نوعی تعهد رفتاري به منظور اطمینان از دولت
هاي حامل پرچم وي است. منظور از این ماهیگیري مجاز کشتی

ي حل اختالف بستر دریاها تعهد مطابق نظریه مشورتی شعبه
حداکثر تالش ممکن براي حصول بکارگیري ابزارهاي مناسب و «

است تا اینکه از ماهیگیري غیرقانونی توسط کشتی حامل » نتیجه
» تعهد رفتاري«رسد پرچم جلوگیري شود. با این تفسیر به نظر می

، تعهد به »تعهد رفتاري«است. لیکن » تعهد به اقدام مقتضی«نوعی 
احب پرچم متعهد به حصول نتیجه ـنتیجه نیست. دولت ص

و خودداري کردن کشتی حامل » پذیري کشتی حامل پرچمقانون«
پرچم از ماهیگیري غیرقانونی در منطقه انحصاري اقتصادي 

اي نیست. بلکه دولت هاي عضو کمیسیون شیالت ناحیهدولت
صاحب پرچم صرفاً متعهد به اقدام مقتضی و بکارگیري ابزارهاي 



1-1395/12/12مستانز/28/ شماره مهفتشناسی/ سال اقیانوس

11

ي از صید غیرقانونی پذیري و جلوگیرالزم براي اطمینان از قانون
کشتی حامل پرچم خود است. 

تعهد به اقدام «دولت صاحب پرچم مکلف است در راستاي 
المللی الزم براي جلوگیري از صید غیرمجاز مقررات بین» مقتضی

از سوي کشتی متبوع را در قوانین داخلی تصویب کند. سپس به 
به کشتی ي الزم را نسبتگیرندهاستناد آن اقدامات اجرایی پیش

حامل پرچم خود انجام دهد. تحت این شرایط دولت صاحب 
پرچم دیگر مسئولیت صید غیرمجاز کشتی متبوع را برعهده ندارد. 
لذا در عین حال که تعهد وي از نوع تعهد به نتیجه نیست، اما 

احب پرچم در هرحال موظف است براي کنترل ـدولت ص
خاطر صید ه هاي کشتی متبوع و تحمیل مجازات بفعالیت

غیرمجاز اقدامات مقتضی را قبالً انجام داده باشد. وسعت این 
اقدامات حتی بسته به شرایط همکاري میان دولت صاحب پرچم، 

اي ممکن دولت ساحلی و سازمان هاي مربوطه در ترتیبات منطقه
است تا تامین خسارت و اعاده به وضع سابق گسترش یابد. بر 

ن حقوق دریاها هر یک از کشورهاي کنوانسیو94)6اساس ماده (
اي که به دالیل مشخصی معتقد باشد عضو کمیسیون شیالت ناحیه

هاي حامل پرچم که صالحیت و کنترل مناسبی در مورد کشتی
تواند این موضوع را به کشور دولت متبوع اعمال نشده است، می

صاحب پرچم گزارش دهد. دولت صاحب پرچم با وصول این 
کنوانسیون حقوق دریاها مکلف به 73عایت ماده گزارش و با ر

رسیدگی به موضوع و در صورت لزوم اتخاذ تدابیر ضروري براي 
بهبود وضعیت کشتی حامل پرچم وي است. از دولت صاحب 

رود که به محض اطالع از صید غیرمجاز کشتی پرچم انتظار می
حامل پرچم وي تالش الزم را براي جبران خسارات وارد شده 

دولت ساحلی صورت دهد. دولت صاحب پرچم براي رفع به
مسئولیت خود از صید غیرمجاز کشتی حامل پرچم خود موظف 
به همکاري با دولت ساحلی در انجام تحقیقات است. این 
تحقیقات در رابطه با ادعاهاي دولت ساحلی، تبادل اطالعات و 

هاي کشتی خاطی، اطالع رسانی به دولت مستندات فعالیت
لی، تحمیل مجازات هاي مناسب و موثر بر کشتی خاطی، ساح

اطالع رسانی به دولت ساحلی از اقدامات صورت گرفته علیه 
باشند.کشتی خاطی متبوع می
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