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  پژوهشی همقال
 

ي امنطقه التیش تیریمد سازمانپرچم تا نظارت صیادي غیرقانونی؛ از مسئولیت دول ساحلی و صاحب
 در کنوانسیون حقوق دریاها

 *،جواد صالحی

 دانشیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران 1

 

 چکیده  طالعات مقالها

 
 1399خرداد  27  تاریخ دریافت:

 1399شهریور  22 : بازبینیتاریخ 
 1399مهر  18 تاریخ پذیرش: 

 

و  جداگانـهي ادر صـفحهبایـد هاي مهم مقالـه اسـت کـه ه یکی از بخشچکید مبانی نظري پژوهش:  پیشینه و 
 پیشـینه وهاي زیـر اسـت: ود. چکیده شامل بخشارایه شکلمه)  2500و حداکثر  500ه (حداقل یافتصورت سازمانبه

ده مـیمـاآهاي اختصاري بدون ذکر منابع و عالمت . چکیدهگیريها و نتیجه، یافتهشناسیروشمبانی نظري پژوهش، 
با اهـداف و ضـرورت تحقیـق آشـنا  یدرستد و مخاطبان پس از مطالعه آن بهنطور شفاف بیان شوهبباید  گردد. اهداف

 .تطبیق چکیده فارسی و انگلیسی الزامی است شوند.

هـا د. همچنین نحوه گردآوري دادهگرددر این بخش نوع پژوهش براساس هدف و ماهیت معرفی می سی: اشنروش
هـا و اطالعـات اي بـراي گـردآوري دادههاي مطالعه میدانی و کتابخانههاي علمی از روشپژوهش شود. معموالًبیان می

هـاي پــژوهش شوند. سپس گزارهطور جامعه آمـاري و در صورت لزوم نمونه آماري معرفی میکنند. همیناستفاده می
افزار تجزیـه و تحلیـل دادههاي آماري مورد استفاده و نرمنگـردد. همچنـین آزموـه مـییهـا یـا سـواالت) ارا(فرضـیه

 .دنشوها نیز معرفی می

با ارجاع بـه پژوهش فعلی دست آمده ههاي بتفسیري از اهمیت و یافتهشامل ارایه و مقایسه این بخش باید  : هایافته
 باشد.است،  منابع مشابهی که توسط سـایر نویسـندگان انجـام شده

محقق باید به نتیجه معقول، منطقی و مسـتدل برسـد. نداشـتن تعصـب و سـوگیري غیرمنصـفانه   :گیرينتیجه
ه راهبردها و پیشنهادهایی براي تحقیقات یدادن نتایج با مباحث مطرح شده در پیشینه، ارا گیـري، ارتباطدر نتیجـه

ثال آن، از جمله مواردي است که محقق کردن نقش نتـایج در پیشبرد علوم بنیادي و کاربردي و ام آینده، مشخص
 .توجه داشته باشد باید به آنها

 
 واژگان کلیدي:

 صیادي غیرقانونی
 يامنطقه التیش تیریمد سازمان

 دولت ساحلی
 پرچمدولت صاحب
 گیريکشتی ماهی

 کنوانسیون حقوق دریاها
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 قدمهم
غیرقانونی در منطقه انحصاري اقتصادي دول ساحلی در  صیادي

صیادي غیرقانونی هاي اخیر است. کانون توجه جامعه جهانی در سال
مدت و بلندمدت است از موجبات ضررهاي اجتماعی و اقتصادي کوتاه

گذارد. منفی میمحیطی تأثیر که بر امنیت غذایی و پایداري زیست
اندازه محیطی و کاهش بیغیرقانونی موجب اختالالت زیست صیادي

ها به اعتقاد برخی در اثر عدم توازن ترکیب آندریاها  آبزیانو نابودي 
منابع الزامات حفاظت و مدیریت این در حالی است که . ]1[ شودمی

پرچم تحت حسب مورد از تعهدات دول ساحلی و صاحبدریاها آبزي 
وسعت و لیکن . هستند ايهاي مدیریت شیالت منطقهسازماننظارت 

که خارج از اند ت شدهمزید بر علدوري مسافت دریاهاي آزاد 
ظرفیت و کنترل پرچم و خارج از صالحیت دول ساحلی و صاحب

 منابع آبزي. میزان باشندمیاي هاي مدیریت شیالت منطقهسازمان
یا دریاهاي آزاد  موجود مناطق دریایی تحت صالحیت دول ساحلی

 و دلیل آن مشخص شود. تا میزان کاهش هم مشخص نیستند
هم دریاها نامشخص از حجم صیادي غیرقانونی ات اطالعبنابراین با 

به اعتقاد برخی دشوار  دولت ساحلیاقدامات حفاظتی و مدیریتی 
با وجود این، کنترل دولت ساحلی بر آبزیان و . .]1[ ]2[ است

آن در منطقه انحصاري اقتصادي ناگزیر  جلوگیري از صید غیرقانونی
و دریاهاي آزاد بیش منطقه انحصاري اقتصادي است تا حجم آبزیان 
بر این اساس صالحیت دولت ساحلی در منطقه از این کاهش نیابند. 

پرچم بر امور کشتی انحصاري اقتصادي و صالحیت دولت صاحب
. صالحیت دارند گیري در این منطقه موضوعیتحامل پرچم در ماهی

ضرورت با انحصاري اقتصادي در منطقه پرچم و صاحبدول ساحلی 
در این منطقه نیز هم آبزیانصید غیرقانونی  پیشگیري و مقابله با

 . 1دارد خوانی 

غیرقانونی در منطقه انحصاري اقتصادي مستلزم  صیاديمبارزه با اما 
اس اولویت دولت ساحلی بر داشتن صالحیت اجرایی گسترده بر اس

نظارت بر تبعیت  کهچنانقوانین شیالت در عرصه داخلی است. 
ساحلی ت از مقررات دولپرچم آن و دولت صاحبخارجی  کشتی

راجع به شیالت منطقه انحصاري اقتصادي بر اساس مقررات مواد 
)a)(1(56 ) یکی از ابعاد صالحیت کنوانسیون حقوق دریاها  73)1و

پرچم نسبت ئولیت دولت صاحبلیکن مس. اجرایی دولت ساحلی است
هایی است که با به عملکرد کشتی حامل پرچم، یکی از محدودیت

که آمیخته شده است. چناناعمال صالحیت دولت ساحلی درهم

                                                           
سکوهاي نفتی یا ساحلی در این منطقه نسبت به دولت و حقوق حاکمه منافع  1

.3 برداري از منابع غیرزنده نیز وجود دارد         براي بهرهتاسیسات فراساحلی 
 Salehi J. Jurisdiction in the International Law of the Sea in 

Conflict between Right to Protection of Offshore Facilities and 
-(32):218anograph. 2018;Freedom of Navigation (in Persain). J Oce

http://dx.doi.org/10.29252/joc.8.32.2130.   موضوع این بررسی ابعاد آن که
 نوشتار نیست.  

منطقه انحصاري  منابع آبزياعطاي مسئولیت مدیریت و حفاظت از 
هاي دولت دولت ساحلی باعث انتفاء مسئولیت اقتصادي به

پرچم در این زمینه  بت به عملکرد کشتی حاملپرچم نسصاحب
هاي منطقه در آبکشتی حامل پرچم آن دولت که وقتی ت،نیس

هرچند که لزوم تقویت مستقر است.  ساحلی انحصاري اقتصادي دولت
و ارتباط با صیادي غیرقانونی در دولت ساحلی مقررات داخلی 

ن ارتباط پرچم با دولت ساحلی در ایضرورت همکاري دولت صاحب
ها هم باید از چارچوب مقررات کنوانسیون ساز است، اما آنچاره

از این حیث  .حقوق دریاها خارج نباشند تا مثمرثمر واقع شوند
پرچم در زمینه بررسی صالحیت و تعهدات دول ساحلی و صاحب

هاي مدیریت شیالت هاي نظارت سازمانصیادي غیرقانونی و مولفه
موضوع این نوشتار است تا به سواالت مرتبط اي از اهداف و منطقه

که دالیل ناکارآمدي صالحیت و تعهدات دول پاسخ داده شود. اول این
پرچم در ارتباط با صیادي غیرقانونی چیست؟ دوم ساحلی و صاحب

اي در مدیریت شیالت منطقه هاي نظارت سازمانکه نقش و مولفهاین
بر این اساس ابتدا به زه و دلیل ناکارآمدي آن چیست؟ این حو

صیادي غیرقانونی در منطقه انحصاري اقتصادي و حقوق حاکمه 
 یپرچم بر کشتدولت صاحب تیصالحدولت ساحلی، در ادامه به 

 يهانظارت سازمانی و سپس به رقانونیغ صیاديحامل پرچم و 
پردازیم ی میرقانونیغ صیاديدر ارتباط با  يامنطقه التیش تیریمد

 اي تحلیلی و تطبیقی آن ارائه شود.تا دستاورده

 پژوهش مبانی نظريپیشینه و 

صیادي غیرقانونی در منطقه انحصاري اقتصادي و حقوق 
 حاکمه دولت ساحلی

ها تا منجر به آسیب تنوع زیستی از نمونهصیادي غیرقانونی 
ها دولت .]4[ شودها با یکدیگر میهاي دریایی و ارتباطات آنزیستگاه

برداري بیش از اندازه در دریاهاي آزاد در بهرهخویش اتباع  نسبت به
 .دریاها داراي صالحیت بازدارندگی و پیگیري هستند منابع آبزياز 

تمایلی به استفاده از این صالحیت و محدود کردن اتباع  هالیکن آن
ر در اث آبزيکه منابع هرچند  .دریاهاي آزاد ندارند آبزیاندر صید 

ها با خطر کاهش برداري بیش از اندازه اتباع آنچنین سیاستی و بهره
ها این است که دسترسی تصور دولتچراکه . شودمیو نابودي مواجه 

در  هاطبیعی و سهم آناز حقوق  ،ها به شیالت دریاهاي آزاداتباع آن
لیکن همین ها است. برداري از منابع عظیم و تجدیدپذیر اقیانوسبهره

نشده نشده و کنترلقانونی، گزارشگیري غیرماهییکرد از موجبات رو
 شود وها یا تحت شرایط مختلف انجام میها، فعالیتاست که با روش

گیري غیرقانونی . ماهیها استاز رفتارهاي مُخل نظم عمومی اقیانوس
المللی انجام به رفتارهایی اشاره دارد که برخالف قوانین ملی یا بین

الزامات اي از اقدامات ناقض طیف گسترده د. صیادي غیرقانونیشومی
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شامل؛ صید بدون مجوز قانونی، دریاها  شیالتحفاظت و مدیریت 
استفاده از ابزارهاي غیرمجاز صید، صید در فصول و اماکن ممنوعه، 

هاي ممنوعه، صید بیش از حد مجاز و گزارش نکردن یا صید نمونه
گیري ماهی .]5[  گیردید را دربرمیگزارش کمتر از حد واقعی ص

نشده یا ناقص گیري گزارشهاي ماهینشده متوجه فعالیتگزارش
لی الملصالح در سطح ملی یا سازمان بینشده به مقامات ذيگزارش

نشده شامل؛ گیري کنترلاست. ماهی 1ايمدیریت شیالت منطقه
المللی گیري در منطقه تحت نظارت سازمان بینفعالیت ماهی

هاي بدون تابعیت یا از سوي کشتیاي مدیریت شیالت منطقه
المللی هاي غیرعضو سازمان بینپرچم دولت هاي حاملکشتی

ع موجودیت دیگر فعال در اي یا از سوي هر نومدیریت شیالت منطقه
المللی زمینه شیالت بدون رعایت یا برخالف مقررات سازمان بین

 باشد. اي میمدیریت شیالت منطقه

اي از دریا است که دربرگیرنده منطقه انحصاري اقتصادي، ناحیه
با  وها در دریاهاي آزاد است هاي اساسی تمام دولتترکیبی از آزادي

مدیریت و حفاظت از شیالت آن توأم در  دولت ساحلی حقوق حاکمه
حاکمه دولت ساحلی در این منطقه متفاوت از اصل  وقحق .است

سرزمینی و دریاي سرزمینی است که گستره آن از خط حاکمیت 
است.  2دریاییمایل  12طول  مبداء ساحلی به سمت دریاهاي آزاد به

نی دولت ساحلی در دریاي سرزمینی واجد صالحیت کیفري سرزمی
. است توقیف کشتی و بازداشت خدمه آن در مبارزه با تمام جرایم،

که در  ]6[ اي از اعمال حاکمیت دولت ساحلی استاین وضعیت جلوه
منطقه انحصاري اقتصادي که منطقه انحصاري اقتصادي مفقود است. 

است،  دریایی مایل 200 محدوده بعد از دریاي سرزمینی تا پایان
لیکن دولت ساحلی  .بخشی از قلمرو سرزمینی دولت ساحلی نیست

اکتشاف، استخراج،  محدود بهاست که حق حاکمه در آن داراي 
تا قبل از  یفوظ است. دول ساحلمح شیالتحفاظت و مدیریت 

حق  ياقتصاد يدر منطقه انحصار اهایحقوق در ونیکنوانس بیتصو
 نیدر ا صیاديشده را مشخص کنند و داشتند که مناطق حفاظت

ها دولت ریچندجانبه با سا ایدو  يمناطق را به موجب قراردادها
با  یدولت ساحل يبرا تیصالح نیخاص کنند. ا طیمحدود به شرا

 ،یشامل؛ ورود به کشت یاراتیبه اخت اهایحقوق در ونیانسکنو بیتصو
 تیرعا نیبه منظور تضم ییقضا يهایدگیبازداشت و رس ،یبازرس

. هرچند که 3آن دولت بسط داده شده است یو مقررات داخل نیقوان
دولت  ییاجرا تیاز صالح اهایحقوق در ونیکنوانس 73در ماده 

 صیاديشت خدمه آن به اتهام و بازدا یکشت فیتوق يبرا یساحل
مانند لزوم رفع  یاشارات کنیاست، ل امدهین انیبه م يذکر یرقانونیغ

 تیمتعارف و ممنوع قهیوث عیخدمه آن با تود يو آزاد یکشت فیتوق
نقض  يبرا یبدن هاتیتنب ایبه مجازات زندان  یتوسل دولت ساحل

 یکشت فیدر توق یباعث شده است تا دول ساحل التیمقررات ش
                                                           
1 Regional Fisheries Management Organizations 

 است. متر 1852حدود  ییایدر لیهر ما 2
 .اهایحقوق در ونیکنوانس 73ر.ك. ماده  3

رفتار کنند و سپس دولت  محابایو بازداشت خدمه آن ب يریگیماه
 اقدامات مطلع کنند. نیپرچم را از اصاحب

 است که چارچوب »ياقدامات ضرور«از عبارت  یناش تیعوض نیا
قرار گرفته  یبرعهده دولت ساحل يودیآن با ق يو اجرا صیتشخ

با اعمال  در ارتباط یدول ساحل ییاجرا تیصالحبنابراین است. 
در منطقه  شیالت تیریحفاظت و مد در شیحقوق حاکمه خو

که . حال آنشده استمبدل  ییقضا تیبه صالح ياقتصاد يانحصار
و محدود  تیمفهوم اعمال حاکم لیذ یدولت ساحل ییقضا تیصالح
 تیاست و فراتر از آن با ممنوع ینیسرزم يایو در یهاي داخلبه آب

دولت ساحلی  با وجود اینجه است. موا ینیفراسرزم تیاصل صالح
ناگزیر از  شیالت تیریبراي اعمال حق حاکمه در حوزه حفاظت و مد

منطقه انحصاري اقتصادي بر اساس  صیادي درمند کردن قاعده
در قوانین داخلی کنوانسیون حقوق دریاها  73و  62، 61مقررات مواد 

ش پنجم است. رژیم حاکم بر منطقه انحصاري اقتصادي مصرح در بخ
الملل هاي حقوق بینکنوانسیون حقوق دریاها حاکی از غلبه آموزه

کنوانسیون حقوق  62)4مقررات ماده ( عرفی در این منطقه است.
دریاها بخشی از الگوي دولت ساحلی در وضع مقررات شیالت است. 

این منطقه از سوي دولت  آبزيتعیین میزان قابل برداشت از منابع 
زوکارهاي مدیریت منابع و جلوگیري از کاهش ساحلی، یکی از سا

. که منجر به پاك کردن صورت مساله نشودتا جایی زیاد آن است
معناي جلوگیري از صالحیت دولت ساحلی در این حوزه بهکه چنان
در این منطقه نیست. دولت ساحلی مجاز  شیالتبرداري بهینه از بهره

در این  شیالتبهینه  بردارينیست تحت پوشش این صالحیت از بهره
و آن را از اساس به بهانه حفاظت از شیالت و منطقه جلوگیري کند 

مازاد  منابع آبزي. صدور مجوز صید 4مبارزه با صید آن تعطیل کند
ها در منطقه قابل صید از سوي دولت ساحلی براي سایر دولت

 انحصاري اقتصادي از تکالیف مقرر در کنوانسیون حقوق دریاها است.
شود تا سازوکار نظارت دول ساحلی و ین وضعیت باعث میا

پرچم بر سازوکار مدیریت و حفاظت دولت ساحلی غلبه داشته صاحب
  باشند.

مستلزم در منطقه انحصاري اقتصادي نظارت دولت ساحلی 
ت وضع قوانین شیالت و الزام دولگذاري داخلی است. قانون

ري اقتصادي با اتکاء به مقررات در منطقه انحصااین از پرچم صاحب
پرواضح کنوانسیون حقوق دریاها  62)4و a)(1(56 )مقررات مواد (

اما وضع و اجراي قوانین در این منطقه موجب محدودیت . است
سایرین در استفاده از حقوق خویش است. این محدودیت متوجه 

که تمام ها در این منطقه است. در حالیاصل آزادي دریانوردي آن
در این منطقه حق آزادي دریانوردي دارند، دولت ساحلی هم  هادولت

در براي حفاظت از شیالت ناگزیر از نظارت بر اجراي مقررات شیالت 
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است. اعمال حقوق دولت ساحلی باعث منطقه انحصاري اقتصادي 
محدودیت آزادي دریانوردي کشتی خارجی است. اما موجودیت و 

گزیر و قانونی است. هرچند که تقابل دو حق مذکور در این منطقه نا
اعمال یکی نباید منجر به نادیده گرفتن دیگري شود. با وجود این 
اعمال صالحیت و نظارت دولت ساحلی بر حق آزادي دریانوردي 

کند، در پرچم تأثیر منفی دارد و آن را محدود میدولت صاحب
که فرض بر این است که آن ناقض آزادي دریانوردي سایر حالی

مدیریت و حفاظت اگر دولت ساحلی در حوزه بسا ها نیست. چهلتدو
کشتی خارجی هم در این د، وواجد صالحیت قانونی نباز شیالت 

هر نوع قانونکرد. در آن شرایط منطقه با آزادي تمام دریانوردي می
در این منطقه ناقض ساحلی  دولتگذاري و اعمال محدودیت از سوي 

تلقی  آنپرچم  حامل پرچم و کشتیحبآزادي دریانوردي دولت صا
اما این وضیت در حال حاضر متفاوت است. همان قانونی که . شدمی

پرچم و کشتی حامل پرچم حق آزادي دریانوردي را به دولت صاحب
آن داده است، به دولت ساحلی اعمال صالحیت مدیریت، حفاظت و 

ه ماهیت نظارت بر شیالت این منطقه را نیز داده است. هرچند ک
مدیریت، حفاظت و نظارت واجد عنصر تجسس، بازرسی و ... باشد. اما 

 اي براي احتراز از این وضعیت نیست. چاره

در حوزه شیالت در تقابل با اعمال صالحیت دولت ساحلی بنابراین 
خارجی نیست. اما برخی از نقطه مقابل  آزادي دریانوردي کشتی

ها در این منطقه بر اساس دولت آزادي دریانوردي سایرمعتقدند که 
حاکمه دولت  وقکنوانسیون حقوق دریاها با حق 58)1مقررات ماده (

بر  زندهساحلی در اکتشاف، استخراج و حفاظت و مدیریت منابع 
کنوانسیون حقوق دریاها در این  a)(1(56اساس مقررات ماده (

آزادي دریانوردي کشتی خارجی در این . ]7[ منطقه منافات دارد
ت دولت ساحلی و صالحدید مقامات منطقه تحت تأثیر مقررات شیال

آن است. لذا محدودیت آن به بهاي اعمال حاکمیت دولت ساحلی در 
اعمال صالحیت دولت ساحلی از که این منطقه بدیهی است. چنان

کشتی و بازرسی یا تعقیب فوري کشتی ناقض قوانین و  ورود به
 هاي منطقه انحصاريمقررات دولت ساحلی در زمینه شیالت از آب

شود و تا توقیف کشتی و اقتصادي به سوي دریاهاي آزاد شروع می
یابد هاي قضایی دولت ساحلی ادامه میبازداشت خدمه آن و رسیدگی

در ارتباط با شیالت ها رعایت قوانین و مقررات داخلی تا از قِبل آن
 تضمین شود.

 شناسیروش

پرچم بر کشتی حامل پرچم و صالحیت دولت صاحب
 انونیصیادي غیرق

پرچم بر امور کشتی حامل پرچم در منطقه دولت صاحبصالحیت 
. با وجود 1موازات صالحیت دولت ساحلی استبهانحصاري اقتصادي 

                                                           
 .کنوانسیون حقوق دریاها 58)2ر.ك. ماده ( 1

ها غیرقانونی کشتی صیاديمسئولیت مبارزه با این برخی معتقدند که 
  پرچم نیست هاي منطقه انحصاري اقتصادي با دولت صاحبدر آب

هاي دولت ساحلی بر اساس مقررات مسئولیتکه چنان. ]8[
کنوانسیون حقوق دریاها در ارتباط با مدیریت و حفاظت از شیالت 

 تدول .]9[ منطقه انحصاري اقتصادي نیز موید این برداشت است 
که توانایی یا تمایل اعمال صالحیت در منطقه ساحلی ولو این
این مسئولیت را برعهده  دتواني نداشته باشند، نمیانحصاري اقتصاد

هر یک از دو دولت داراي صالحیت و د. هقرار دپرچم دولت صاحب
حقوق مجزا از یکدیگر هستند و به تبع آن مسئولیت و تعهداتی 

پرچم بر کشتی حامل پرچم متعلق به دارند. صالحیت دولت صاحب
پرچم بر امور احبدریاهاي آزاد است. اما این صالحیت دولت ص

یابد و با کشتی حامل پرچم از دریاهاي آزاد به این منطقه تسري می
. مقررات مربوط به دریاهاي آزاد خوردصالحیت دولت ساحلی گِره می

گیري در منطقه انحصاري اقتصادي نیز قابل اعمال است. کشتی ماهی
و  آنع پرچم از اتبالحاظ ثبت بر اساس قوانین داخلی دولت صاحب به

بخشی از  ،گیريگیرد. کشتی ماهیمشمول قوانین داخلی قرار می
پرچم است و بدین لحاظ اجازه حمل و سرزمینی شناور دولت صاحب

داده شده است.  آن برافراشتن پرچم دولت متبوع در دریاها به
به امور کشتی خارجی در دریاهاي آزاد  صالحیت رسیدگی به

برعهده کنوانسیون حقوق دریاها  111و  110شرایط مواد  استثناي
. وضعیت اخیر استثنایی بر صالحیت پرچم استدولت صاحب

پرچم و منصرف از محدودیت بر آزادي انحصاري دولت صاحب
. صالحیت مقرر در مواد ها در دریاهاي آزاد استدریانوردي کشتی

لحاظ اولویت اصل صالحیت  به کنوانسیون حقوق دریاها 111و  110
هاي سرزمینی و شخصی در ی و استثناي آن بر دیگر صالحیتجهان

تعقیب و مجازات جرم راهزنی یا تجارت برده دریایی نیز برعهده 
 است. هرچند که اعمال آن از سوي دولت ساحلی در دولت ساحلی

  د.باشمنطقه انحصاري اقتصادي یا دریاهاي آزاد 

صالحیت  صیادي غیرقانونی در زمره مواردي نیست که ذیل اصل
جهانی قرار گیرد. لذا این بُعد از صالحیت به نیابت از دولت 

گیري غیرقانونی موضوعیت ندارد. با وجود پرچم در حوزه ماهیصاحب
مسئولیت مدیریت شیالت در منطقه انحصاري اقتصادي برعهده این، 

سازوکارهاي مدیریت و حفاظت از است. بر این اساس دولت ساحلی 
و رسیدگی قضایی در این ارتباط  لت ساحلی استبرعهده دو شیالت

پرچم داراي حق . این در حالی است که دولت صاحباز لوازم آن است
غیرقانونی مناطق  صیادي کنترل و اعمال صالحیت نسبت به

پرچم است. کشتی حامل از سوي دولت ساحلیانحصاري اقتصادي 
اعمال  ط بهپرچم در این زمینه منولیکن ایفاي تعهدات دولت صاحب

ها در ري تمام دولتیگصالحیت دولت ساحلی است. آزادي ماهی
دریاهاي آزاد به موجب مقررات ماده منطقه انحصاري اقتصادي و 

)e)(1(87 120تا  116رعایت مقررات مواد  کنوانسیون منوط به 
منطقه  شیالتکنوانسیون حقوق دریاها در زمینه حفاظت و مدیریت 

به  يااشاره چیه . هرچند کهدریاهاي آزاد است انحصاري اقتصادي و
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در رابطه با که ، جز ایناست نشدهپرچم نوع تعهدات دولت صاحب
و  2پذیرمهاجر اریبس يها، گونه1همگون يهاینمونه ماه ریحفظ ذخا

دولت و  یساحل دولت انیم يآزاد به لزوم همکار ياهایدر التیش
 . 3ده استش دیتاکپرچم صاحب

پرچم براي برطرف کردن بخشی از ل ساحلی و صاحبالزام دو
هاي نگرانی«مفهوم که هاي بشریت در این زمینه است. چناننگرانی

واجد مسئولیت مشترك به همکاري در حفاظت نیز  »مشترك بشري
برداري مشروع از آن و مبناي و نگهداري از منابع و حق بهره

الملل است. بینالمللی میان بازیگران حقوق هاي بینهمکاري
گیري در در زمان ماهیعنوان تبعه داخلی ري بهیگهاي ماهیکشتی

صالحیت شخصی و ذیل دریاهاي آزاد منطقه انحصاري اقتصادي و 
این وضعیت در دریاهاي د. نگیرپرچم قرار میسرزمینی دولت صاحب

کشتی حامل تخطی نحو دیگري است. مسئولیت رسیدگی به آزاد به
رات کنوانسیون حقوق دریاها راجع به صید غیرقانونی از مقرپرچم 
و از حوزه  پرچم استدر دریاهاي آزاد برعهده دولت صاحب آبزیان

 با وجود این .هاي دولت ساحلی خارج استاختیارات و صالحیت
امور کشتی حامل تمایلی به دخالت در معموالً پرچم صاحب دولت

لذا  .ندارد اقتصادي پرچم در دریاهاي آزاد و منطقه انحصاري
در ارتباط با فعالیت کشتی حامل پرچم پرچم صالحیت دولت صاحب

گذاري و ، نافی قانوندر منطقه انحصاري اقتصادي دولت ساحلی
خارجی در  اعمال صالحیت دولت ساحلی نسبت به عملکرد کشتی

رانی در این منطقه که کشتیچنانمنطقه انحصاري اقتصادي نیست. 
نجر به آلودگی زیست محیط دریاها و نابودي آبزیان از ممکن است م

گیري رو،یکرد در ارتباط با فعالیت ماهیاین طریق شود. مشابه این
که صالحیت کشتی خارجی در دریاهاي آزاد مفقود است. چنان

پرچم است و دولت انحصاري در دریاهاي آزاد برعهده دولت صاحب
 است. االختیارساحلی در این ارتباط مسلوب

متعلق هاي آزاد آبدر پرچم  کشتی حاملامور صالحیت انحصاري بر 
هاي لیکن کنترل عملکرد کشتیپرچم است. دولت صاحببه 

هاي باال و گیري در دریاهاي آزاد و گستردگی آن با هزینهماهی
یکی از شرایط هرچند که برخی معتقدند که  ناکارآمدي مواجه است.

ها و صدور مجوز حمل پرچم دولت متبوع، کشتی اعطاي تابعیت به
پرچم و پرهیز از ایجاد مسئولیت لزوم تبعیت از مقررات دولت صاحب

. کمااینکه ضرورت ]10[ استپرچم دولت صاحبالمللی براي بین
نیز چنین  آناري ارتباط واقعی میان کشتی و دولت متبوع برقر

پرچم در از یک طرف، دولت صاحباما کند. شرایطی را ایجاب می
 ي آزاددر دریاهاکشتی حامل پرچم گیري دریانوردي و ماهی

مالک  پرچم بهندارد. دولت صاحبو نظارت از نزدیک مباشرت 
ه حمل پرچم خویش اجازخارجی یا داخلی خصوصی یا دولتی کشتی 
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پرچم و دولت مقررات دولت صاحباو که این وط بهشررا داده است، م
هاي تمایل مالکان خصوصی کشتیاما رعایت کند. توأمان ساحلی را 

هایی که چنین ثبت کشتی و حمل پرچم دولت گیري بهماهی
هاي پرچم بر القاي سیاستهاي صاحب، مشوق دولتالزاماتی ندارند

ها به هاي بیشتر و حمل پرچم آنبراي جذب کشتی انهگیرسهل
از این حیث دولت است. شده موجب قراردادهاي دوجانبه 

پرچم کمترین سختگیري را در این ارتباط بر کشتی حامل صاحب
گیري اتباع سایر ماهیدارد. این در حالی است که پرچم روا می

قوانین و کشورها در منطقه انحصاري اقتصادي منوط به رعایت 
برخی بر این باور هستند مقررات دولت ساحلی است. از طرف دیگر، 

گیري کشتی متبوع تحت نظارت، کنترل و پیگیري فعالیت ماهیکه 
. چراکه تعهدات دولت ]11[ گیردپرچم قرار نمیدولت صاحبمستقیم 

پرچم محدود  کشتی حاملهاي امور و فعالیتپرچم نسبت به صاحب
کنوانسیون حقوق دریاها  217و  211)2، (94مواد  مقرراتاست. 

پرچم بر نظارت واجد مسئولیت دولت صاحبمزید بر علت هستند که 
کلی یا حسب طورپرچم به گیري کشتی حاملهاي ماهیبر فعالیت

این وضعیت حاکی که چنانبا دولت ساحلی نیستند.  آندهاي قراردا
پرچم از برقراري ارتباط واقعی ضعیف میان کشتی و دولت صاحب

شود که هاي صاحب پرچمی میاست و از موجبات بدنام شدن دولت
در فعالیت صیادي در ها چنین آزادي عملی هاي متبوع آنکشتی

 دارند. مناطق دریایی مختلف 

 و نتایج هایافته

ي در ارتباط امنطقه التیش تیریمد يهاسازماننظارت 
 یرقانونیغ با صیادي

ها در است که با تعهدات دولت هاییفعالیتصید غیرقانونی شامل 
تعهدات دول ساحلی  .]12[ حفاظت از شیالت دریاها در تعارض است

الملل عرفی هستند هاي حقوق بینپرچم برگرفته از آموزهو صاحب
بارزه با وجود این، م .که در کنوانسیون حقوق دریاها متبلور شده است

مسبوق به مقررات کنوانسیون حقوق دریاها فقط غیرقانونی  صیاديبا 
ا براي هاي عضو کنوانسیون حقوق دریاهرو تالش دولتنیست. از این

هاي نامه گسترش تبعیت کشتیغیرقانونی به موافقت صیاديمبارزه با 
المللی مدیریت و گیري در دریاهاي آزاد از سازوکارهاي بینماهی

، طرح اقدام 5سازمان ملل متحد نامه منابع ماهی، موافقت4حفاظت
نامه اقدامات و موافقت 6گیري غیرقانونیالمللی در زمینه ماهیبین

                                                           
4 Agreement to Promote Compliance with International Conservation 
and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas, 
1993. 
5 Agreement for the Implementation of the Provisions of the United 
Nations Convention of the Law of the Sea of 10 December 1982 
Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish 
Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, 1995.  
6 International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, 
Unreported and Unregulated Fishing, 2001.  
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گردد. سابق بر برمی 1گیري غیرقانونیبندري در زمینه ماهیدولت 
در دریاهاي  آبزیانبا صید غیرقانونی  ارتباطها در این، عمده نگرانی

 التیشمدیریت  يهاسازمان ياز سو يمتعدد يهايآزاد بود. استراتژ
 نیعضو ا يهادولت دیکل ص زانیمند کردن مقاعده يبراي امنطقه

 یرقانونیغ صیاديهم از  قیطر نیها وضع شده است، تا از اسازمان
از  تیرا به وضع و تبع رعضویغ يهاشود و هم دولت يریجلوگ

دول  ياقتصاد فعکند. هرچند که منا قیمشابه تشو يهااستیس
 صیاديکند تا از می جابیا زیسازوکارها ن نیبدون ا یحت یساحل

به اي هاي مدیریت شیالت منطقهنکنند. سازما يریجلوگ یرقانونیغ
دریاهاي آزاد  شیالتبا سازوکارهاي مدیریت و حفاظت از موازات 

در این مسیر  هاآن ، لیکنبرآمدند صیادي غیرقانونیدرصدد مبارزه با 
هاي ساحلی ها با دولتند. قراردادهاي دو یا چندجانبه آنموفق نبود

 ها بود. اي آنهدر این ارتباط از عمده دالیل شکست سیاست

هاي نقض این مقررات در حوزهپیشگیري از دول ساحلی درصدد 
اي طرف قرارداد هاي مدیریت شیالت منطقهتحت نظارت سازمان

گیري تحت صالحیت هاي صنعتی بزرگ ماهیآمدند. کشتیبرنمی
پرچم در سرتاسر دریاهاي آزاد این مقررات را نقض دول صاحب

ها پاسخگو نسبت به عملکرد آنهم م پرچکردند و دول صاحبمی
الزام  )1کنوانسیون حقوق دریاها با این در حالی بود که نبودند. 

دادن  )2هاي متبوع، پرچم به کنترل کشتیهاي صاحبدولت
اي در تعقیب و طرح هاي مدیریت شیالت منطقهصالحیت به سازمان

 اي ازایجاد شبکه )3هاي غیرطرف قرارداد، مسئولیت دولت
 )4دهی و اي در زمینه کنترل نظارت و گزارشهاي منطقههمکاري

هاي فنی و مالی درصدد به مساعدت توسعهحالهاي در تجهیز دولت
 ترکیب صالحیتکه در عین حال .]13[ ه بودرفع این خالء برآمد

و منطقه انحصاري  دریاي سرزمینیمطلق و نسبی دولت ساحلی در 
پرچم با صاحب دریاهاي آزاد به دولتآن در اقتصادي و واسپاري 

متحد براي اجراي مقررات نامه اجرایی سازمان مللظهور موافقت
ون حقوق دریاها در رابطه با حفاظت و مدیریت منابع ماهی کنوانسی
. بر اساس 2تأثیر قرار گرفته استپذیر تحتو بسیار مهاجرت همگون
نامه مذکور اجراي اقدامات حفاظتی و مدیریتی از سوي دولت موافقت

هاي فعال در عرصه شیالت مجاز اعالم شده ساحلی و سایر دولت
که حقوق دولت ساحلی به ر عین حالنامه داست. در این موافقت

 موازات به تعهدات سازگار دولترسمیت شناخته شده است، به
پرچم در همکاري براي محافظت از منابع دریایی دریاهاي آزاد صاحب

. از این منظر اشاره 3و مناطق تحت صالحیت ملی اشاره شده است
لی شامل طور کنامه اجرایی به مناطق تحت صالحیت ملی بهموافقت
 سرزمینی و منطقه انحصاري اقتصادي است. دریاي 

                                                           
1 Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate 
Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, 2009.  
2 Agreement relating to the Implementation of the Provisions of Part 
XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1994. 
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ورود به  اي مجاز بههاي مدیریت شیالت منطقهسازمانبنابراین 
اي و بازرسی آن براي هاي غیرعضو سازمان منطقهکشتی متبوع دولت

در دریاها  زندهاطمینان از تبعیت از مقررات حفاظت و مدیریت منابع 
 ،اي مذکورمنطقه هاي عضو سازماندولت . این صالحیت براي4ندشد

پرچم کشتی مذکور نباشند یا دولت که دولت صاحبولو این
 همچنان ،اي نباشدپرچم کشتی خاطی عضو سازمان منطقهصاحب

صالحیت از سوي دولت عضو این است. اعمال اجراء و قابلمحفوظ 
و  غیرقانونی صیادياي با توجیه ضرورت مبارزه با سازمان منطقه

گیرد. اعمال صالحیت توأمان دولت محدود به آن صورت می
اي در این رابطه در راستاي پرچم و دولت عضو سازمان منطقهصاحب

دریاها  شیالتها بر همکاري در حفاظت و مدیریت تعهد تمام دولت
بدان تصریح شده نیز کنوانسیون حقوق دریاها  118است که در ماده 

الملل واجد ها در جامعه بینمام دولتتعهد همکاري براي ت. است
 22و  21، 20و منطبق با مقررات مواد  5ارزش تعهدات ارگاامنس

است. این شرایط در جایی سازمان ملل متحد نامه منابع ماهی موافقت
که است یا این 6پرچم مصلحتی واجد اهمیت است که کشتی حامل

با سازمان منطقه رابطههمکاري در این پرچم تمایلی بهدولت صاحب
 .]14[ غیرقانونی ندارد يدادر مبارزه با صی آنهاي عضو اي یا دولت

منظر باعث شده  المللی از اینکه تا قبل از این خالء اسناد بینچنان
نه و غیرقابل توجیه کشتی در صید آبزیان بود تا رفتارهاي غیرمسئوال

ها هم در بسیاري از مناطق دریاها با واکنش حقوقی سایر دولت
رو،یکرد به معناي محدودیت آزادي دریانوردي این .]15[ مواجه نشود

کشتی خارجی و احتمال نادیده گرفتن آن به اتهام ماهیگیري 
پرچم در نفی آن و برگرداندن آن غیرقانونی است. تالش دولت صاحب

که واگذاري آن به تمام ذیل صالحیت خود نیز موثر نیست. چنان
اي با ماده اي مدیریت شیالت منطقههسازمانها ذیل نظارت دولت

ها براي الملل راجع به مسئولیت دولتمواد کمیسیون حقوق بین 49
. برخی معتقدند این 7سو استالمللی نیز همبار بیناعمال خسارت

مبارزه با  وکنوانسیون حقوق دریاها  64وضعیت در رابطه با ماده 
کاري دولت دریا و لزوم هم پذیرهاي بسیار مهاجرصید گونه

. ]16[ استبوده صادق  پیش از اینها پرچم با سایر دولتصاحب
کنوانسیون حفاظت و مدیریت منابع ماهی بسیار که چنان

اولین معاهده اجرایی  ،8ر اقیانوس آرام مرکزي و غربیپذیر دمهاجرت
این الگوي محدود نامه اجرایی کنوانسیون حقوق دریاها است. موافقت

با بعدها به سایر موارد هم تسري یافته است و موثر واقع شده است. 
نامه در هیچ مدرکی دال بر تأثیر بسزاي این موافقت وجود این

در قوانین  آن در دریاهاي آزاد یا تصویب جلوگیري از صید غیرقانونی

                                                           
 سازمان ملل متحد. نامه منابع ماهیموافقت 21)1ر.ك. ماده ( 4

5 Erga Omnes. 
6 Flags of Convenience. 
7 The International Law Commission’s Articles on Responsibility of 
States for Internationally Wrongful Acts, 2001. 
8 Convention on the Conservation and Management of Highly 
Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean, 2000. 
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که چنانهاي عضو سازمان ملل متحد وجود ندارد. داخلی تمام دولت
از  يمتعدد يهایبه بازرس يامنطقه التیش تیریمد يهاسازمان

 چیتاکنون ه لیکن. اندپرداخته اهایدر در يریگیماه يهایکشت
نقض مقررات خاطر بدون پرچم به يهایکشت بیاز تعق يمورد

 نیآن ا لی. دل]17[ گزارش نشده است التیش يامنطقه يهاسازمان
در  ياقهمنط التیش تیریمد يهانسازما ییاجرا تیاست که صالح

یو اسکورت کشت یمقدمات قاتیبه تحقمحدود فقط  يموارد نیچن
 به بندر است. دیدر موارد شد التیاز مقررات ش یخاط يها

 گیرينتیجه
گستره حقوق و تکالیف دولت ساحلی در منطقه انحصاري اقتصادي 

باید پرچم  شامل حفاظت و مدیریت شیالت است. لذا کشتی حامل
مراعات کند. در ارتباط با شیالت حقوق و تکالیف دولت ساحلی را 

کنوانسیون حقوق دریاها نیز قابل برداشت  62)4این مفهوم از ماده (
مسئولیت مدیریت و  حاکی از واگذارياین وضعیت که چنان است.

براي منطقه انحصاري اقتصادي به دولت ساحلی  آبزیانحفاظت از 
حقوق اعمال . لذا استنابع زنده دریاهاي آزاد جلوگیري از کاهش م

دولت ساحلی در منطقه انحصاري اقتصادي براي حفاظت و  هحاکم
منطقه انحصاري اقتصادي با صالحیت ورود به شیالت مدیریت 

منطبق با مقررات داخلی بازرسی آن بر اساس قوانین  و کشتی
گیري یماهدر صورت احراز  تااست توأم کنوانسیون حقوق دریاها 

توقیف کشتی، بازداشت خدمه آن و شروع  غیرقانونی در منطقه به
با در این ارتباط دولت ساحلی اما . منتهی شود هاي قضاییرسیدگی

کنوانسیون حقوق دریاها  292و  73 مقرر در مواد هايمحدودیت
خارجی را از صید  کند تا کشتیدولت ساحلی تالش میاست.  مواجه

منطقه بازدارد. اما ممکن است بازدارندگی موثر غیرقانونی در این 
واقع نشود و صید غیرقانونی در این منطقه از سوي کشتی خارجی 

ن صورت گیرد. در چنین شرایطی رسیدگی صالحیت اجرایی آ
 برعهده دولت ساحلی است.

 58)3ماده ( بر اساس اطالقپرچم مکلف است که دولت صاحب
حقوق و  پرچم به که کشتی حاملکنوانسیون حقوق دریاها دقت کند 

که در منطقه ، زمانیتکالیف کشور ساحلی توجه مقتضی داشته باشد
اما اعمال . پردازدانحصاري اقتصادي به فعالیت در زمینه شیالت می

صالحیت دولت ساحلی در نتیجه نادیده گرفتن بخشی از حق آزادي 
با مقررات منطقه ها در این گیري سایر دولتدریانوردي و آزادي ماهی

است. هرچند که دو دولت ساحلی و  کنوانسیون حقوق دریاها منطبق
دهد. کشتی پرچم را در این منطقه در مقابل یکدیگر قرار میصاحب

خارجی ناگزیر از تبعیت از مقررات دولت ساحلی به تشخیص مقامات 
که هر دو مخاطب مقررات آن در این منطقه است، در حالی

وق دریاها هستند. اما مقررات کنوانسیون حقوق دریاها کنوانسیون حق
واجد کلیات است و جزئیات آن به صالحدید دولت ساحلی است که 

بسا حق در منطقه انحصاري اقتصادي داراي حقوق حاکمه است. چه
گیري کشتی خارجی در این منطقه آزادي دریانوردي یا آزادي ماهی

ه گرفته شود. این وضعیت به تشخیص دولت ساحلی محدود یا نادید
به معناي ارجحیت اعمال صالحیت دولت ساحلی در این منطقه 

پرچم و استفاده کشتی حامل نسبت به اعمال صالحیت دولت صاحب
پرچم آن از حق آزادي دریانوردي است. هرچند که دولت ساحلی در 

ها قید و حصر نیست و تخطی او از محدودیتاین حوزه بی
 .آور استمسئولیت

ولت ساحلی براي وضع مقررات شیالت قابل اعمال در از این حیث د
هاي کنوانسیون حقوق دریاها منطقه انحصاري اقتصادي ذیل بایسته

پرچم صاحب دولت هرچند کهاست. با محدودیت شدید مواجه 
امور کشتی حامل پرچم در منطقه تمایلی به دخالت در معموالً 

صالحیت دولت ساحلی نسبت به  ندارد و اعمال انحصاري اقتصادي
جایگزیم آن خارجی در منطقه انحصاري اقتصادي  عملکرد کشتی

پرچم نیست. معناي سلب صالحیت از دولت صاحباما این به ست.ا
پرچم در این امور با دولت صالحیت و لزوم همکاري دولت صاحب
دولت ساحلی و دولت  کهساحلی همچنان محفوظ است. چنان

در منطقه انحصاري الزم مقررات و اجراي ر وضع پرچم دصاحب
و کنوانسیون حقوق دریاها تبعیت از الگوي اقتصادي مکلف به 

 .همکاري در این رابطه هستند

ي تا آن اقهمنط التیش تیریمد يهاسازماناین وضعیت از الگوهاي 
که را با سازوکارهاي نظارتی تحت نظارت خود داشته باشد. چنان

کنوانسیون حقوق دریاها  64ماده الزامات با ارتباط  همین سیاست در
دریا و لزوم همکاري  پذیرهاي بسیار مهاجرمبارزه با صید گونه و

و موفق  استتاکنون سابقه داشته  ساحلی پرچم با دولتدولت صاحب
توان در ارتباط با صیادي غیرقانونی هم هم بوده است. از این الگو می
الزمه آن همچنان همکاري دولت استفاده کرد، هرچند که 

پرچم با دولت ساحلی و تبعیت از الزامات سازمان مدیریت صاحب
 ]24-18, 13[ اي است.شیالت منطقه

 تعارض منافع
اي و مالکیت فکري: ارتقاي تعارض حرفه«این مقاله بر اساس 

عنوان نویسنده اینجانب به سازمانی و نظریات تخصصی شخصی
 ».مسئول گردآوري شده است

 یا
 ».ان بیان نشده استگونه تعارض منافع توسط نویسندگهیچ«
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