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 Background and Objectives: The world witnessed changes in international actors after the World War II 
and the emergence of international organizations, one of which was the International Maritime 
Organization (IMO). IMO is a specialized agency of the United Nations active in maritime affairs. Moreover, 
the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) is the most important agreement in 
the law of the sea, approved and in force as a reference. This study aimed to analyze and explain the level 
of relations between the IMO and the UNCLOS. 

Methodology: In this descriptive-inductive study, the data were collected through library research and 

indexing. After a review of the history of the IMO and the UNCLOS, their shared functions were studied 
and the level of their relations was determined and explained with regard to international law. 

Findings: In several cases, the UNCLOS refers to an authorized international organization, which is the 

IMO. However, the IMO is only clearly stated once in its annex VIII. The relations of the IMO and the 
UNCLOS could be categorized into functional and thematic. In terms of the former, the UNCLOS have 
recognized the IMO as an authorized organization to set rules as a reference of international laws and 
standards, and finally, as a supporter and facilitator of the laws and regulations. In terms of the latter, the 
shared fields between the UNCLOS and the IMO have been defined in fields including maritime safety, 
maritime security, maritime environment, and civil liability for marine pollution damage. 

Conclusion: The UNCLOS can be seen as a framework, generally stating maritime issues while assigning 

the role of rulemaking in such affairs to the IMO as an authorized international organization. Therefore, 
according to its roles that have been stated in some articles of the UNCLOS and based on the fields 
included in the organization’s statute, the IMO have prepared and approved its organizational structure 
and issued documents in maritime safety, maritime security, maritime environment, and civil liability for 
marine pollution damage. 
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  پژوهشی همقال
 

 4891المللی دریانوردی با کنوانسیون حقوق دریاها بندی و تحلیل ابعاد پیوستگی سازمان بینصورت

 1مجید اکبرپور،  3 احسان کامرانی، 1یعباس یرم باقر یدس، *4اکبرپور یدرضاحم

 الملل، مرکز مطالعات راهبردی خاورمیانه، تهران، ایران              حقوق بیندکتری . -1

                           الملل، استاد تمام و عضو هیئت علمي دانشكده حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایراندکتری حقوق بین -2

      دکتری شیالت، استاد تمام و عضو هیئت علمي دانشكده شیالت، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران                                       -3

              ایران                                                           ،الملل، دانشكده حقوق، دانشگاه شهید بهشتي، تهراندکتری حقوق بین -4

   

 

 11/14/1411تاریخ دریافت: 

 14/12/1411: بازبینيتاریخ 

 21/2/1411تاریخ پذیرش: 

 

الملل، المللي در عرصه نظام بینهای بینپس از جنگ جهاني و ظهور سازمان :مبانی نظری پژوهش پیشینه و 

المللي المللي، سازمان بینهای بینالمللي بود. یكي از این سازمانجهان شاهد تغییر در چینش بازیگران بین

تخصصي دریانوردی و مسائل  زمینۀ درآژانس تخصصي سازمان ملل متحد  عنوانبهدریانوردی )ایمو( بود. این سازمان 

سند  نیترمهممیالدی نیز  1892کند. از سوی دیگر، کنوانسیون حقوق دریاها مصوب مرتبط با آن فعالیت مي

کند. این پژوهش در پي واکاوی و است و نقش مرجع را ایفاء مي شدهبیتصو تاکنونحقوق دریاها است که  زمینۀ در

 تبیین سطح مناسبات ایمو و کنوانسیون حقوق دریاها است. 

ای و اسدت و از روش کتابخانده شدده انتخاب مقاله این غالب روش عنوانبه استقرایي -توصیفي روش :شناسیروش

نهداد ایمدو  دو تاریخي توصیف به پژوهش این برای استفاده شده است. بنابراینها برداری برای گردآوری دادهابزار فیش

 در ارتباطاتشدان سطح تعیین و تبیین و نهاد دو این میان مشترک یهاژهیکار و به سپس و و کنوانسیون حقوق دریاها

 .شودمي پرداخته المللبین حقوق گستره

المللي دارای صالحیت اشاره دارد که منظور ایمو است. البته این کنوانسیون در مواد مختلف به سازمان بین ها:یافته

و در ضمیمه هشتم کنوانسیون ذکر شده است. همچنین نوع ارتباطات ایمو با  بارکینام ایمو به صراحت فقط 

شود. در بُعد کارکردی؛ کنوانسیون حقوق دریاها، کارکردی و موضوعي تقسیم مي دودستهکنوانسیون حقوق دریاها به 

المللي و در نهایت های بینکننده و منبع قوانین و استانداردیک سازمان دارای صالحیت، تدوین عنوانبهایمو را 

های مقررات شناسایي کرده است. در ُبعد موضوعي نیز زمینه و قوانین اجرای کنندهلیتسه و کنندهحمایت عنوانبه

های ایمني دریایي، امنیت دریایي، محیط زیست دریایي و مسئولیت المللي در حوزهکاری مشترک این دو نهاد بین

 مدني ناشي از آلودگي دریایي تعریف شده است.

کلي به مسائل مرتبط به دریا اشاره  صورتبهکنوانسیون حقوق دریاها دارای نقش چارچوبي است و  گیری:نتیجه

المللي دارای صالحیت واگذار کرده است. در سازمان بین عنوانبهدر این مسائل را به ایمو  یقانون سازدارد و نقش 

های قابل ایفاء که در برخي مواد کنوانسیون حقوق دریاها به آن اشاره شده است و نتیجه ایمو با توجه به نقش

 های فعالیت مندرج در اساسنامه سازمان، ساختار تشكیالتي و اسناد صادره خود را درهمچنین متناسب با زمینه

دریایي، تدوین و  آلودگي از ناشي مدني مسئولیت و دریایي زیست محیط دریایي، امنیت دریایي، ایمني هایهحوز

 مصوب کرده است. 
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 JOC. (13)(52): 13-28, winter, 2023   4144، سال زمستان ، فصل11، شماره43شناسی: جلد اقیانوس

 قدمهم

 وجود به نیاز جدید، عصر در نوین مسائل پیدایش و ارتباطات گسترش با 

 نتیجه در. بود مشهود الملليبین جامعه سطح در الملليبین هایسازمان

 های درزمینه که تشكیل شدند الملليبین هایسازمان از زیادی شمار

 قدرتي جهاني دوم، جنگ از بعد هاسازمان این. کنندمي عمل مختلف

 دولتي الملليبین دسته دو شامل الملليبین هایسازمان. یافتند دوچندان

 است، نظرمد بیشتر آنچه المللبین حقوق در. است 1دولتيغیر الملليبین و

المللي، های بینیكي از این سازمان. است دولتي الملليبین هایسازمان

است. این سازمان در ابتدا با ماهیت  2)ایمو(المللي دریانوردی سازمان بین

فعالیت  3المللي مشورتي دریانوردی )ایمكو(مشورتي و با نام سازمان بین

عد اقتصادی و د. اما با توجه به اهمیت روزافزون دریا در بُکرخود را آغاز 

تجاری، ماهیت این سازمان نیز از مشورتي به اجرایي ارتقاء یافت. در این 

از بسترهای مهم برای ایفای نقش توسط ایمو، کنوانسیون میان یكي 

. کنوانسیون حقوق دریاها، وظایفي را جهت همكاری است 4حقوق دریاها

ها تعیین کرده است. این ای برای دولتالمللي و منطقهدر سطح بین

للي دارای المهای بینمستقیم و یا از طریق سازمان طوربهوظایف 

سازمان  مؤسساتیكي از  عنوانبهد. ایمكو )ایمو( رسانجام ميصالحیت به 

ملل، دارای صالحیتي ویژه در مسائل مربوط به دریانوردی و کشتیراني 

کند نام سازماني خاص را ذکر مي ندرتبهاست. کنوانسیون حقوق دریاها 

در ضمیمه هشتم کنوانسیون به صراحت و  باریکاما نام ایمكو )ایمو( تنها 

المللي دیگری هم های بینذکر شده است. عالوه بر ایمكو )ایمو(، سازمان

وجود دارند که در برخي از مسائل دریانوردی دارای صالحیت محسوب 

سازمان ملل در مورد تجارت و  اجالس ،هااز جمله این سازمان .شوندمي

گسترده در  طوربه ایمواست اما  1المللي کارو سازمان بین 5توسعه

المللي دارای صالحیت اصلي سازمان بین عنوانبهکنوانسیون حقوق دریاها 

در ارتباط با مقررات کشتیراني و دریانوردی در باب مسائل ایمني، آلودگي 

ها، امنیت دریانوردی و مسئولیت ناشي از ایجاد شده ناشي از کشتي

این پژوهش در پي بر همین اساس . [1] آلودگي دریاها شناخته شده است

کنوانسیون  باایمو سطح ارتباطات  اساسي است که سؤالپاسخ به این 

سپس به تبیین این . چگونه استمیالدی  1892حقوق دریاها مصوب 

به همین  .خواهد پرداختهای مختلف اما مشترک ارتباطات در گستره

 صورتبهتواند بررسي و تحلیل این موضوع، رهیافت نهادی ميبرای منظور 

 یموضوع مطالعه خود را نهادها ،ینهاد افتیره راهگشا باشد. یمؤثر

گیرد. ميرا هم در بر يالمللنیمختلف بهای که نهاد دهدسیاسي قرار مي

و  المللنیروابط ب ،ياسیعلوم س یهانوع مطالعه بر رشته نیا بنابراین

 ه،ینظر کی عنوانبه ینهاد افتیره". است گذاراثر اریبس المللنیحقوق ب

. پردازديم ياسیس ینهادها جیدر مورد علل و نتا یيهابه ارائه گزاره

                                                                                                  
1 International Governmental Organization (IGO) and International Non-

Governmental Organization (INGO) 

2 International Maritime Organization (IMO) 
3 Intergovernmental Maritime Consultative Organization (IMCO) 

4 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 

5 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
6 International Labour Organization (ILO) 

 ،یيد استقرا يفیتوص يژگیسه و یروش دارا کی عنوانبه ینهاد افتیره

 نیچنهم ینهاد افتی. ره[2] "است یاسهید مقا يخیو تار يد قانون يرسم

. از شوديشناخته م استیس يسیمكتب انگل کنندهنییتع يژگیعنوان وبه

 یهایهستند که به همكار يالمللنیب ینهادها نیا ،يسیمكتب انگل دید

ها شكل دولت اهداف و منافع مشترک در جامعه نیتأمدر جهت  يالمللنیب

 عبارتند از: یينهادگرا یهامفروض نیترمهم .[3] دهنديم

قرار  یبستر نهاد تأثیرتحت  قاًیعم ياسینهادها: رفتار س تیاهم" -

 .ابدیيم تیو اهم ردیگيکه در چارچوب آن شكل م ردیگيم

 حال قابل توجه است. یگذشته برا راثی: مخیتار تیاهم -

 تاً یو ماه دهیچیپ ،ياسیس یها: نظامیریناپذينیبشیو پ يدگیچیپ -

 هستند. ریناپذينیبشیپ

از منفعت  یابزار يتابع شهی: رفتار کنشگران همیرمادیمنافع غ تیاهم -

 .[4] "ستین یماد

 مبانی نظری پژوهش پیشینه و

 قوق دریاهاح 
الملل عمومي است که به روابط میان ای از حقوق بینحقوق دریاها شعبه

پردازد. منبع حقوق دریاها منابع دریاها ميها و استفاده ها در عرصهدولت

الملل الملل عمومي مشتمل بر معاهدات و حقوق بینهمانند حقوق بین

بنای حقوق سنگ، کنوانسیون حقوق دریاهاعرفي است. بر این اساس 

 بر حاکم مقررات و قواعد مجموعه رندهیدربرگشاخه  این .[5] دریاها است

 و اقیانوسي زیست محیط از حفاظت و استفاده در هادولت میان روابط

 و ساحلي هایدولت از اعم حاکمیت این مقررات .است آن طبیعي منابع

 با رابطه در الملليبین هایسازمان یا و خشكي در محصور هایدولت

 در یا و ساحلي دولت یک صالحیت تحت تواندمي که دریا است از مناطقي

کلي  طوربهطوربهتاریخ حقوق دریاها را  .[1]باشد  هادولت صالحیت ماوراء

بندی، د. معیار و مالک این تقسیمکرتوان به دو مقطع تقسیم مي

میالدی  1892کنوانسیون سازمان ملل متحد برای حقوق دریاها مصوب 

است. بر همین اساس ابتدا به اقدامات انجام شده ما قبل کنوانسیون حقوق 

ویژه جنبش هپرداخته خواهد شد که در راستای حقوق دریاها و بدریاها 

سپس به کنوانسیون مزبور ورود  .تدوین این حقوق در قرن بیستم است

 خواهد شد.

  1892قبل از کنوانسیون حقوق دریاها مصوب 
های قدرتمند وقت و دریاها به محیط ابراز قدرت دولت ،در قرون وسطا

 اعتراض مورد عمل و پرتغال تبدیل شده بود. این شاخص اسپانیا طوربه

 این در. کردندمي دفاع دریاها آزادی اصل از که برخي کشورها قرار گرفت

 در دریاها بر حاکمیت و دریاها آزادی اصل میان هاتقابل نظریه دوره

 آنجا تا ساحلي دولت بود که صورت این به دریا بر حاکمیت نظریه .گرفت

 دهد گسترش دریا در را خود حاکمیت دارد حق دهد،مي اجازه قدرتش که

مباحث مربوط به حقوق دریاها با نظریه آزادی دریاها از هوگو  .[7]
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به مرحله جدیدی پا  2و مفهوم دریای بسته جان سلدن 1گروسیوس

گذاشت. سرانجام با گسترش و پذیرش نظریه آزادی دریاها که الزمه رشد 

تجارت و ماهیگیری بود عقاید گروسیوس به کرسي نشست. پس از آن تا 

الملل قرن بیستم مجموعه قواعد حاکم بر دریاها بیشتر به مثابه حقوق بین

برای تدوین قواعد  اما در قرن بیستم، جنبشي .[9] عرفي پذیرفته شد

 برای جهاني سطح در عمده تالش حاکم بر دریاها شكل گرفت. چهار

از طرف جامعه ملل و سپس سازمان ملل متحد  دریاها حقوق قواعد تدوین

 عضو جامعه ملل، کشور چند تالش و با است. در اولین قدم گرفته صورت

ای امهقطعن تصویب بامیالدی  1824 سپتامبر 22 در ملل جامعه مجمع

 تا شد مأموراین کمیته  .دکر کارشناسان از ایاقدام به تشكیل کمیته

 را الملل از جمله برخي مسائل حقوق دریاهابین حقوق تدوین مقدمات

 از فهرستي که داشتند تیمأمور کمیته این اعضای. سازد فراهم جیتدربه

آوری و پس از مشورت با جمع ها رامسائل مشترک و مورد عالقه دولت

 ملل جامعه مجمع .ندکن تسلیم مجمع به را خود نهایي گزارش ها،دولت

 کنفرانسي گرفت تصمیم میالدی، 1827 سال در گزارش دریافت از پس

 برپا سرزمیني هایآب لهئجمله مس از موضوع سه تدوین برای دیپلماتیک

 شد و تشكیل الهه در 1831 آوریل 12 تا مارس 13 از کنفرانس این. دکن

های سرزمیني به اتمام له آبئسرانجام بدون نتیجه خاصي در باب مس

اما پس از جنگ جهاني دوم و تشكیل سازمان ملل متحد،  .[8] رسید

المللي برای تدوین حقوق دریاها به دومین تالش عمده جامعه بین

کنفرانس، میالدی در ژنو ختم شد. قبل از تشكیل این  1859کنفرانس 

شده بود مسئول  سیتأس 1848که در سال  المللنیبکمیسیون حقوق 

نویسي حقوق دریاها و در نهایت تهیه پیش زمینۀ درآوری اطالعات جمع

میالدی به مجمع  1851نویس در سال به مجمع عمومي شد. این پیش

میالدی شد. این  1859ارائه شد و پایه مباحث مطرح در کنفرانس سال 

آوریل برگزار شد و چهار سند ذیل  27فوریه تا  24کنفرانس مابین 

 تصویب شد:

 آزاد دریاهای کنوانسیون 

 قاره فالت کنوانسیون 

 مجاور منطقه و سرزمیني دریای کنوانسیون 

 [11] آزاد دریاهای زنده از منابع حفاظت و ماهیگیری کنوانسیون. 

سومین تالش جامعه جهاني برای تدوین حقوق دریاها و تدقیق در برخي 

میالدی در ژنو  1811مفاهیم مطرح شده در کنفرانس قبلي، در سال 

بر عدم موفقیت کنفرانس قبلي در  دیتأکبرگزار گردید. این کنفرانس با 

 17تعیین عرض دریای سرزمیني و منطقه انحصاری ماهیگیری مابین 

مختلف از  آوریل برگزار شد. در این کنفرانس چندین پیشنهاد 27 مارس تا

کشور شرکت کننده مطرح شد که هیچ کدام مورد پذیرش قرار  97سوی 

که موسوم به طرح  ن پیشنهاد از سوی کانادا مطرح شدترینگرفت. مهم

عرض دریای سرزمیني  عنوانبهبه این معنا که شش مایل دریایي  .بود 1+1

                                                                                                  
1 Hugo Grotius 
2 John Selden 

منطقه انحصاری ماهیگیری در نظر گرفته  عنوانبهشش مایل دریایي  و

 .[11] کمتر تصویب نشد یرأشود. این طرح با یک 

  1892رای حقوق دریاها مصوب بکنوانسیون سازمان ملل 
اتفاقاتي  حقوق دریاها، مجموعه زمینۀ درپس از دو کنفرانس سازمان ملل 

سبب شد که توجه سازمان ملل متحد به سمت تدوین سندی جامع در 

برداری بیش از حد از باب حقوق دریاها معطوف شود. استفاده و بهره

رونق فراواني  ونقلحملونقلحملدر حال گسترش بود.  شدتبهدریاها 

ها و های متوسط و کوچک، جای خود را به کشتيکشتي .گرفته بود

ای محلي به . ماهیگیری از پیشهندکش غول پیكر داده بودتانكرهای نفت

صنعتي جهاني و بسیار گسترده و پرسود تبدیل شد. از سوی دیگر این 

دریایي، آلودگي دریایي را به دنبال داشت. آلودگي  ونقلحملحجم عظیم 

ها یا غرق شدن ه ناشي از حفاری در فالت قاره، تصادمات کشتيدریایي ک

، توسعه کش در دریا بود. از سوی دیگرکشتي و به ویژه تانكرهای نفت

برداری از منابع اعماق ها به سمت بهرهموجب شده بود که دولت فناوری

این خود سرآغاز اختالفات بنیادین مابین کشورها . اقیانوس حرکت کنند

توجه به همه این تفاسیر، سومین کنفرانس سازمان ملل متحد برای  بود. با

سال به طول انجامید و  8. این کنفرانس [12] حقوق دریاها تشكیل شد

میالدی برگزار شد. نتیجه این کنفرانس  1892تا  1873های سال نیماب

 ترینتدوین کنوانسیون سازمان ملل متحد برای حقوق دریاها بود که جامع

این است که کنوانسیون مذکور  سند در این باب است. دلیل این مدعا

شود. این کنوانسیون از یک قانون اساسي دریاها شناخته مي عنوانبه

ضمیمه تشكیل شده است. محتوای مواد این  8ماده و  321مقدمه، 

 ،کنوانسیون به مسائل مهم حوزه حقوق دریاها از جمله دریای سرزمیني

های المللي مورد استفاده کشتیراني، دولتهای بینقه مجاور، تنگهمنط

الجزایری، منطقه انحصاری اقتصادی، فالت قاره، دریاهای آزاد، نظام مجمع

حاکم بر جزایر، دریاهای بسته و نیمه بسته، حق دسترسي کشورهای 

آزادی ترانزیت، بستر و زیر بستر  ،محصور در خشكي به دریا و از دریا

های علمي ای آزاد، حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایي، پژوهشدری

فصل اختالفات پرداخته ودریایي، توسعه و انتقال فناوری دریایي و حل

های بسیار مهاجر دریایي، ضمیمه نیز در باب گونه 8است. همچنین 

کمیسیون تحدید حدود فالت قاره، شرایط اساسي برای بررسي و اکتشاف 

المللي اساسنامه کارگزار، کمیسیون سازش، اساسنامه دیوان بیندریایي، 

. [11] المللي استبین یهاسازمانحقوق دریاها، داوری خاص و مشارکت 

ی در مونتگوبي جامائیكا دمیال 1892این کنوانسیون سرانجام در دسامبر 

کشور به این  119نیز  اکنونهم. [12] کشور رسید 121به امضای بیش از 

میالدی،  1883. این کنوانسیون در نوامبر [13] اندکنوانسیون پیوسته

طبق ترتیبات از قبل  .دکرشصتمین سند تصویب کنوانسیون را دریافت 

االجرا شد. در همین سال یک سال بعد الزم قاًیدقبیني شده، پبش

که دربرگیرنده مقررات اصالحي در باب معدنكاری  11نامه بخش موافقت

راه را برای  . این بخش،دریا بود نیز به تصویب رسید بستر ریزدر بستر و 

نامه و کنوانسیون د. این موافقترکیافته فراهم پیوستن کشورهای توسعه

ند که از یكدیگر تهسناپذیر دو سند مرتبط و جدایي عنوانبهحقوق دریاها 
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 JOC. (13)(52): 13-29, winter, 2022   4144، سال زمستان ، فصل11، شماره43شناسی: جلد اقیانوس

که آن  استهایي . این کنوانسیون دارای ویژگي[12یست ]قابل تفكیک ن

برتر و باالتری نسبت به سایر اقدامات سازمان ملل قرار  را در موضع کامالً

 د. از جمله این که:هدمي

  چهار کنوانسیوني که ماحصل کنفرانس اول سازمان ملل متحد در

 اصالحاتي پذیرفت،باب حقوق دریاها بود را با 

  ابهامات و تردیدهایي که در باب برخي مسائل از جمله در خصوص

 د،کرعرض فالت قاره در اسناد مورد اشاره بود را برطرف 

 های مزبور را با تكمیل مواردی از جمله عرض دریایي کنوانسیون

 د،کرسرزمیني کامل 

  موجبات توسعه قواعد و مقررات دریاها و تدوین اصول و قواعد جدید

برداری از منابع بهرهزمینۀ درد از جمله کردر عرصه حقوق دریاها را فراهم 

 .[11] دریای آزاد، حمایت از محیط زیست دریایي و غیره

های کنوانسیون حقوق دریاها، نهادسازی در عرصه یكي دیگر از ویژگي

دیوان  تأسیسگیری و المللي بود. این کنوانسیون موجبات شكلبین

یسیون فالت قاره را المللي اعماق دریاها و کمالمللي دریاها، مقام بینبین

فعالیت تخصصي و در راستای  ۀدرزمینها امروزه د. این سازمانکرفراهم 

 .[12] فعاالنه در تكاپو هستند صورتبهکنوانسیون حقوق دریاها 

 ی )ایمو(انوردیدر یالمللنیبسازمان 
ای در تدوین قواعد دریایي رخ میالدی، تغییرات عمده 18از اواخر قرن 

ای جانبه به شكل گستردهمعاهدات چند یسوبهداد. در این زمان، حرکت 

قراول ترین و پیشپاریس از مهم 1915قرارداد  .مورد توجه قرار گرفت

از  طرفيبمعاهدات بود. توجه ویژه به امنیت دریایي کشورهای  گونهنیا

این  مورد توجه بود که در حیطه امنیت دریانوردی، ترین مسائليمهم

های های پیش از جنگ، هر یک از دولت. در سال[14قرارداد قرار گرفت ]

 وفصلحلمستقل  طوربهخود را  ونقلحملمتفقین مشكالت مربوط به 

ها، مشخص کشتي گسترشاما با پیشرفت جنگ و کمبود رو به . کردندمي

فصل کافي نیست. به همین سبب وجود سازماني وشد که این روش حل

که از طریق آن بتوان به این هماهنگي رسید به وضوح الزم بود. به همین 

میالدی تصمیم گرفته  1817منظور در کنفرانس پاریس در دسامبر سال 

بعد از  .[15] شود تأسیسدریایي متحد  ونقلحملشد که شورای متحد 

و بر اساس بخش دوازدهم معاهده ورسای، یک سری جنگ جهاني اول 

خصوص هایي شكل گرفت که در گیری کنوانسیونها برای شكلکنفرانس

بود.  هاآهنو یا راه بندرهاها و راهالمللي مربوط به ترانزیت، آبهای بینرژیم

سازمان ها، میالدی و در ادامه این کنفرانس 1827در سال  تیدرنها

شكل گرفت. این سازمان نیز تا  ملل هوابسته به جامع 1ارتباطات و ترانزیت

در طول  .ی فعال بودالدیم 1838قبل از جنگ جهاني دوم و در سال 

 1844در سال  2قدرت دریایي متحدجنگ نیز نهادی دیگر تحت عنوان 

المللي ریزی اقدامات بینگیری و پيشد. تا پیش از شكل تأسیسمیالدی 

ی، دو الدیم 1849دریانوردی در سال  الملليبینبرای تشكیل سازمان 

                                                                                                  
1 Organization for Communication and Transit 
2 United Maritime Authority 

و  3شورای متحد مشورتي دریایيهای دیگر به نام زودگذرنهاد موقتي و 

. سرانجام پس از تشكیل [11]شكل گرفت  4مشورتي دریایيموقت شورای 

ی و به الدیم 1849فوریه  18سازمان ملل متحد، طي کنفرانسي که از 

برگزار  سازمان ملل متحد يو اجتماع یاقتصاد یشوراروز توسط  17مدت 

دریانوردی  مشورتي الملليبین شد، کنوانسیوني برای تشكیل سازمان

مورد تصویب از  کیوستیباین کنوانسیون سرانجام با  .منعقد شد 5)ایمكو(

االجرا ی الزمالدیم 1859مارس  17سوی کشورها و با شرایطي خاص در 

در ژانویه  آناولین اجالس  .شد. مقر این سازمان در لندن قرار گرفت

ای در همین نامهمیالدی تشكیل شد. این سازمان با انعقاد موافقت 1858

های تخصصي سازمان ملل متحد شناسایي یكي از سازمان عنوانبهسال 

 1877آن در نوامبر  تأسیسشد. ایمكو سرانجام و با اصالحیه در سند 

المللي دریانوردی تغییر نام داد. این اصالحیه در ی به سازمان بینالدیم

 عنوانبه این سازمان، امروزه. [17االجرا شد ]ی الزمالدیم 1892مي  22

توجه به ایمني،  .متولي و راهنما در باب کشتیراني دریایي فعال است

المللي در باب امنیت دریایي محیط زیست دریایي و تعیین راهبردهای بین

 در حوزه وظایف اصلي این سازمان گنجانده شده است.

 شناسیروش

بین سازمان و نهادگرایي خصوص در مواردی ،شد گفته آنچه به توجه با

 نخست. است بحث قابل المللي دریانوردی و کنوانسیون حقوق دریاها

 شناخته الملليبین دو نهاد عنوانبه ایمو و کنوانسیون حقوق دریاها اینكه

 به و است نهادها بررسي به مربوط که نهادگرایي روش در نتیجه .شوندمي

 توجه با همچنین .گیردمي قرار استفاده مورد پردازد،مي هاآن تحول سیر

المللي در روابط میان این دو نهاد بین روش، این در تاریخي سیر اهمیت به

 قرار بررسي و تحلیل به مقتضیات زمان، مورد هابستر تاریخي و واکنش آن

 این غالب روش عنوانبه استقرایي -توصیفي روش مبنا، همین بر. گیردمي

برداری برای ای و ابزار فیشاز روش کتابخانه .است شده انتخاب مقاله

 توصیف به پژوهش این برای ها استفاده شده است. بنابراینگردآوری داده

 به سپس شود.پرداخته مي نهاد ایمو و کنوانسیون حقوق دریاها دو تاریخي

 ارتباطاتشان سطح تعیین و تبیین و نهاد دو این میان مشترک هایکارویژه

 .خواهد شدپرداخته  المللبین حقوق گستره در

 هایافته

موضوعي و  نكته اساسي و مقدماتي در این مبحث، تشخیص صالحیت

باید به  مورد. در این استایمو با توجه به حقوق دریاها  کارکردی

کنوانسیون حقوق دریاها و کنوانسیون یا اساسنامه ایمو رجوع کرد. در 

های مختلف به ایمو اشاره شده است. در کنوانسیون حقوق دریاها به گونه

المللي دارای صالحیت در مورد مسائل کنوانسیون مزبور به سازمان بین

محتوا در  ینتأمنقش اصلي برای همچنین  .کشتیراني اشاره شده است
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المللي به آن واگذار شده است. از سوی جهت حفاظت از حقوق ناوبری بین

انحصاری به  طوربهجامع و عمومي ایمو  مأموریتدیگر در اساسنامه ایمو، 

له خاص محدود ئاست و به یک مس افتهیاختصاصناوبری و کشتیراني 

المللي قوانین عمومي دریانوردی بین نشده است. وظیفه ایجاد حقوق و

برای کشتیراني امن و مسئوالنه نسبت به محیط زیست و مسائل مرتبط با 

 .[19] استگذاشته شده حقوق خصوصي نیز بر عهده ایمو 

 ارجاع به ایمو در کنوانسیون حقوق دریاها
کلي در کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها تنها  طوربه

ماده  با صراحت به ایمو اشاره شده است. این اشاره در پاراگراف دومِ باریک

، ضمیمه هشتم کنوانسیون صورت گرفته است. طبق این بند، فهرستي 2

در  های مرتبط برای داوری ویژهاز کارشناسان از جانب ایمو و سازمان

و دفع ضایعات تهیه شد.  هايکشتارتباط با ناوبری شامل آلودگي حاصل از 

 1"المللي دارای صالحیتسازمان بین"موادی از کنوانسیون به  اینعالوه بر 

اشاره کرده است که وظیفه آن تصویب قوانین و استانداردهای مرتبط با 

ایمني دریانوردی، کارایي ناوبری، پیشگیری و کنترل آلودگي دریایي 

. در کنوانسیون حقوق دریاها [1] و دفع ضایعات است هايکشتحاصل از 

باید قوانین و استانداردهای  هاچندین بار تصریح شده است که دولت

المللي دارای صالحیت را المللي ایجاد شده از جانب سازمان بینبین

. این قوانین و "اجرا کنند"یا  "دهکرپیروی "، از آن "درنظر گرفته"

، 2"المللي قابل اجراقوانین و استانداردهای بین"استانداردها تحت عناوین 

ی پیشنهادی و مورد توافق هاروشو  هاتیفعالقوانین، استانداردها، "

 طوربهالمللي پذیرفته شده قوانین و استانداردهای بین"، 3"الملليبین

المللي اسناد بین"، 5"کلي طوربهالمللي پذیرفته شده مقررات بین"، 4"کلي

المللي پذیرفته شده ی بینهاتیفعالو  هاروشمقررات، "یا  1"قابل اجرا

در چنین مواردی عبارت  .[81] است مورد اشاره قرار گرفته 7"کلي طوربه

مفرد به کار رفته  صورتبهالمللي دارای صالحیت زماني که سازمان بین

است منحصراً به ایمو اشاره دارد. در سایر موارد اشاره به چند سازمان 

، 22، 21 مواد. [1] المللي دارد که ممكن است ایمو را نیز شامل شودبین

23 ،38 ،41 ،53 ،54 ،11 ،91 ،84 ،211، 211، 211، 217، 219، 218، 

 به که هستند هایياز جمله ماده حقوق دریاها، ونیکنوانس 221 ،221

بر طبق این مواد، اعضای کنوانسیون حقوق  .[21] دارند اشاره باال موارد

دریاها متعهد به اجرای قوانین و استانداردهای ایمو هستند. اما باید میان 

دو نوع از قوانین و مقررات صادره از ایمو تمایز قائل شد. از یک طرف، 

از طرف دیگر، قوانین و  .ی صادر شده از ارکان ایمو قرار داردهاهیتوص

ها از شده در معاهدات ایمو وجود دارد. در مورد قطعنامه استانداردهای قید

تا از این قوانین و  روديماعضای کنوانسیون حقوق دریاها انتظار 

                                                                                                  
1 Competent international organization 
2 Applicable international rules and standards 

3 Internationally agreed rules, standards, and recommended practices and 
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4 Generally accepted international rules and standards 

5 Generally accepted international regulations 
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 ،پیروی کنند. در برخي موارد خودشان خاص شرایط با استانداردها البته

ها با الحاق به قوانین عنامهیا کدهای فني قید شده در قط هادستورالعمل

المللي کاالهای خطرناک . برای مثال دستورالعمل بینشونديمآور مالزا ملي

دریایي بعد از اصالحات فصل هفتم کنوانسیون سوالس الزام آور شد. 

های اول در قطعنامه وهلهدر  هادستورالعملهمچنین در برخي موارد 

ست. برای مثال ا شدهآور ایمو قید و بعد وارد معاهدات ایمو غیرالزام

ی افله محمولهی حامل هايکشتالمللي ساخت و تجهیز دستورالعمل بین

میالدی و  1874 8در کنوانسیون سوالس 9مواد شیمیایي خطرناک

 11هايکشتهای ناشي از المللي پیشگیری از آلودگيکنوانسیون بین

تعهدات عمومي تعیین شده از جانب کنوانسیون اما گنجانده شده است. 

قوق دریاها در مورد پیروی از قوانین و مقررات ایمو را باید در قالب ح

عالوه بر این  .[18] ی صادره از ایمو جستهاپروتكلو  هاونیکنوانس

ارجاعات حقوقي، ارکان ایمو نیز در جهت شناسایي ارتباطات این دو نهاد، 

ایمو را  شورای ایمو نقشِاند. برای مثال، مطالعاتي را به سرانجام رسانده

در کنوانسیون حقوق دریاها  "المللي دارای صالحیتسازمان بین" عنوانبه

 تأثیری کشتیراني و حوزهدر  ویژهبه تأکیدقرار داده است. این  تأکیدمورد 

در مورد ارتباط دیگری نیز  مطالعه شوراآن بر محیط زیست دریایي است. 

ی ایمو انجام هاتیفعالو  هابرنامهکنوانسیون حقوق دریاها با قراردادها، 

داده است. یكي از اهداف این مطالعه، اطمینان از آگاهي کامل نهادهای 

از صالحیت ایمو در قبال  شیهاشعبهو  هاتهیکم ،حاکمیتي ایمو

 رخانهیدبتوسط  نیز یدیگر یمطالعه. [1]است  حقوق دریاها کنوانسیون

 تأثیرگذاربه نقش  . در این مطالعهمیالدی انجام شد 2114ایمو در سال 

ایمو در اجرای کنفرانس سوم سازمان ملل متحد در مورد حقوق  رخانهیدب

دریاها و تطبیق قراردادهای ایمو با اصول زیربنایي کنوانسیون حقوق 

ی دارای امجموعه عنوانبهدریاها اشاره شده است. همچنین ایمو 

طرف  ،تشیمأمورمسائل خاص تحت  حوزهدر  کارشناسان متخصص،

 .[21] مشورت بود

 هایتعارض از اجتناب ایمو، و کنوانسیون حقوق دریاها کلي رویكرد طوربه

 حقوق دریاها و ایمو هایکنوانسیون تحت هادولت تعهدات میان بالقوه

عضو  هایدولت تعهدات و حقوق دریاها، حقوق کنوانسیون سوکیاز . است

 سایر عملكرد و حقوق بر روی یریتأث که همسو هایتوافقنامه سایر را در

 مفاد اسناد خود، در از سوی دیگر ایمو هم. دهدنمي تغییر ندارند، ءاعضا

 دریاها حقوقبسط  نقض به بدین طریق .کندنمي لحاظ را ضیضدونق

 و غیره آتي و فعلي هایمعاهده یا توسط کنوانسیون حقوق دریاها

 اندشده لحاظ بعد یا داشته وجود قبل از که ایمو اسناد رونیازا. پردازدمين

با همه این  .[21] کنندمي عمل کنوانسیون حقوق دریاها چهارچوب در

یا  11کنوانسیوني فراگیر مثابهبهتوان تفاسیر کنوانسیون حقوق دریاها را مي

است. اما  هاانوسیاقکننده حقوق و سیاست در مادر دانست که تعیین
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 JOC. (13)(52): 13-29, winter, 2022   4144، سال زمستان ، فصل11، شماره43شناسی: جلد اقیانوس

عالوه بر . [22] بسیاری از مفاد آن، بسیار گسترده و حتي آرماني بودند

های مختلف، با توجه به تهدیدات جدید در حوزه کنوانسیون مقررات این،

باید با قوانین و مقررات  بنابرایندهد. همه موارد را تحت پوشش قرار نمي

 . [5] کردندتكمیلي، قابلیت اجرایي پیدا مي

ابزار اصلي ایجاد قوانین و مقررات  مانندبهبر همین روال، ایمو 

. [22] دکنمي ءنقش ایفا ق دریاها، نسبت به کنوانسیون حقوترياختصاص

همین امر سبب شده است که استفاده از قوانین و استانداردهای ایمو از 

ها مشوقي برای عضویت آن مانندبهجانب اعضای کنوانسیون حقوق دریاها 

 ایمو معاهدات پذیرش میالدی، 1892 سال د. ازکندر معاهدات ایمو عمل 

 حاوی کنوانسیون سه در حال حاضر .ه استکرد پیدا بسیاری افزایش

 و آلودگي از پیشگیری ایمني، مورد در استانداردها و قوانین جامع مجموعه

 و مارپل سوالس، عناوین تحت دریانوردان صدورگواهینامه و آموزش

 دریانوردان نگهباني و گواهینامه صدور آموزش، استانداردهای کنوانسیون

. این گرفتند قرار تصویب مورد دولت 113 و 151 ،113 جانب از ترتیب به

 تجاری ظرفیت ناوگان از درصد 88 افزون بر مقبولیت معاهدات مذکور،

 . [23] ددهمي تشكیل را جهاني

 بندی ارتباط ایمو با کنوانسیون حقوق دریاهاطبقه
توان در دو کلي ماهیت روابط ایمو و کنوانسیون حقوق دریاها را مي طوربه

به ماهیت کارکردی این روابط  سوکی. از قراردادسطح مورد کندوکاو 

از سوی دیگر ارتباطات ایمو و کنوانسیون حقوق دریاها  .دکرتوان اشاره مي

 د.کرتوان بررسي از منظر موضوعي ميرا 

 عد کارکردیبُ

توان در سطح ارتباطات کارکردی ایمو و کنوانسیون حقوق دریاها را مي

بندی کرد. این سه دسته عبارت است از شناسایي ایمو عد دستهسه بُ

منبع قوانین و استانداردهای  عنوانبهایمو  ؛دارسازمان صالحیت عنوانبه

و تسهیل کننده اجرای  کنندهتیحما عنوانبهایمو  تیدرنهاالمللي و بین

 قوانین و مقررات. 

  دارسازمان صالحیت عنوانبهایمو 
، تحت 1دریاها حقوق و هااقیانوس امور در متحد سازمان ملل حقوقي دفتر

 عنوانبهمیالدی  1884دسامبر  1مجمع عمومي در  29/48 قطعنامه

. این دفتر فهرستي [24] کنوانسیون حقوق دریاها شناسایي شد رخانهیدب

المللي های بینات به سازمانارجاعرا تدوین کرد که شامل تعیین تمامي 

دارای صالحیت یا مرتبط است که در کنوانسیون حقوق دریاها ذکر شده 

 یک سازمان دارای صالحیت را در سه عنوانبهاست. این دفتر، نقش ایمو 

المللي دارای ده است. اول اینكه ایمو یک سازمان بینکربندی دسته طبقه

در سطوح جهاني و  هاصالحیت جهت تقویت همكاری میان دولت

یي مثل ناوبری، حفظ و هاحوزهاین صالحیت شامل  است. یامنطقه

ی غیرقانوني در هاتیفعالحراست از محیط زیست دریایي، مبارزه با 

دریاهای آزاد و توسعه و انتقال فناوری دریایي است. دوم اینكه ایمو 
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خطوط  دیتائالمللي دارای صالحیت برای نظارت و سازمان بین عنوانبه

ایمني دریانوردی یا حفاظت از محیط زیست از این طریق تا  .استدریایي 

تنها  عنوانبهشود که  ایمو ناشي مي اآنجدریایي را تقویت کند. این امر از 

المللي ، معیارها و مقررات بینهادستورالعملالمللي برای ایجاد نهاد بین

. دولتي که قصد تعیین شده استی مسیریابي شناخته هاستمیسبرای 

 ،ی تفكیک ترافیكي را در دریاهای سرزمیني داردهاطرحخطوط دریایي و 

ی ایمو را مدنظر قرار دهد. از طرف دیگر، دولتي که به دنبال هاهیتوصباید 

های های تفكیک ترافیک درون تنگهتعیین خطوط دریایي یا طرح

ی پیشنهادی را جهت تصویب به ایمو هاطرحالمللي است، باید این بین

ی تفكیک هاطرحتصویب خطوط دریایي و  ،ارائه کند. به همین منوال

و همچنین تصویب اقدامات  هارهیالجزانب مجمع ترافیک مطرح شده از ج

اجباری ویژه جهت پیشگیری از آلودگي حاصل از کشتي در مناطق 

. سوم اینكه استمشخصي از منطقه انحصاری اقتصادی در صالحیت ایمو 

المللي دارای صالحیت برای ایجاد یک سازمان بین عنوانبهایمو 

المللي و حفاظت از محیط کشتیراني بین وزهحالمللي در ی بینهاتوافقنامه

زیست دریایي به ویژه در مناطق فاقد این استانداردها و قوانین است. این 

بر . [21] مورد در بخش دوازده کنوانسیون حقوق دریاها مطرح شده است

ی برای تعیین اگستردهایمو دارای صالحیت فني و عملیاتي همین اساس 

و حفاظت از محیط  يالمللي ایمني، امنیتبینو تدوین استانداردهای 

المللي و کنوانسیون و پروتكل بین 51. تدوین بیش از استزیست دریایي 

نظامنامه، توصیه و دستورالعمل، نشان از حوزه گسترده  911بیش از 

المللي مبتني بر توافقات عملیاتي ایمو برای تعیین استانداردهای بین

 .[22] المللي داردبین

 المللي قوانین و استانداردهای بین منبع عنوانبه ایمو 
برای ایجاد حقوق و تعهدات  رچوبياعنوان چ بهکنوانسیون حقوق دریاها 

کند. از المللي عمل ميی مختلف بینهاونیکنوانساز طریق  هابرای دولت

ها باید د کنوانسیون حقوق دریاها، همین دولتفاسوی دیگر بنا بر م

ند. بیش کنالمللي پذیرفته شده را اجرا قوانین، استانداردها و مقررات بین

ماده از کنوانسیون حقوق دریاها به قوانین، مقررات و استانداردهای  35از 

المللي تصویب شده در معاهدات ایمو اشاره دارد. این مواد در قالب بین

المللي ایمو عبارت متفاوت در حمایت از تلفیق معاهدات بین 21بیش از 

در چهارچوب کنوانسیون حقوق دریاها به کار رفته است. هر کدام از 

ایمني دریانوردی یا پیشگیری و  زمینۀ درالمللي قوانین و مقررات بین

این  .دنکنيمکاهش آلودگي دریایي و غیره، اهداف مختلفي را دنبال 

و مكمل یكدیگر هستند. بر همین  اف با یكدیگر در تعارض نیستاهد

المللي اساس کنوانسیون حقوق دریاها، محتوای قوانین و استانداردهای بین

بلكه محتوای دقیق تعهدات در معاهدات ایمو مشخص  کندينمرا مشخص 

تجویز  هیاولشود. بنابراین کنوانسیون حقوق دریاها برای مثال مسئولیت مي

و اجرای مقررات آلودگي حاصل از کشتي و یا ایمني دریانوردی را مشخص 

المللي ایجاد شده از جانب . سپس معاهدات و استانداردهای بینکنديم

ها پیروی های صاحب پرچم باید از آنایمو، حداقل الزاماتي را که دولت

ای تصویب . با ارجاع به معاهدات و سایر استاندارهدکنيمکنند، مشخص 
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 بنابراین .ملموس و قابل درک است شده توسط ایمو، این نكته کامالً

المللي پذیرفته شده ایمو با متون مورد مذاکره قوانین و استانداردهای بین

منطبق است. این انطباق  و تصویب شده در کنوانسیون حقوق دریاها کامالً

وی از قوانین و پیر اجازهی عضو کنوانسیون حقوق دریاها، هابه دولت

نیازهای در حال تغییر و  تأمیناستانداردهای در حال تكامل را در جهت 

. به همین علت است دهديمی فني در دریانوردی هاشرفتیپمتناسب با 

ی از جانب تعداد زیادی از اگسترده طوربهی ایمو هاونیکنوانسکه اغلب 

های کنوانسیون ،اهد این مدعااست. ش قرار گرفتهمورد پذیرش  هادولت

 و گواهینامه صدور آموزش، استانداردهای کنوانسیون مارپل، سوالس،

 ایمني علیه قانونيغیر اعمال با مقابله ، کنوانسیون1دریانوردان نگهباني

. این است 3دریا درتصادم  از جلوگیری الملليبین و کنوانسیون 2دریانوردی

 دولت مورد 159و  111، 113 ،151 ،113 جانب از ترتیب به معاهدات

 تجاری ظرفیت ناوگان از درصد 88 افزون بر که گرفتند قرار تصویب

ها مذکور، اکثر . عالوه بر کنوانسیون[21] دهندمي تشكیل را جهاني

های مجمع ایمو که به لحاظ حقوقي استانداردهای تعیین شده در قطعنامه

قوانین  عنوانبهنیز  رسنديمعي به تصویب آور نیستند اما با توافق جمالزام

 گردد.ها اجرا مياز سوی دولت . بنابراینشوندپذیرفته شده محسوب مي

  کننده اجرای قوانین و کننده و تسهیلحمایت عنوانبهایمو

 مقررات
را مبتني بر  هاتکنوانسیون حقوق دریاها، قوانین و تعهدات عمومي دول

کند. بر طبق تعیین ميی دریایي در مناطق مختلف دریانوردی هاتیفعال

با عناویني مانند دولت صاحب پرچم، دولت بندری و  هاکنوانسیون، دولت

کنوانسیون حقوق دریاها  84ماده  .[21] ده استشدولت ساحلي مشخص 

پردازد. طبق این ماده هر دولتي حق به وظایف دولت صاحب پرچم مي

هایي و کنترل اجرایي، فني و اجتماعي در قبال کشتي اعمال صالحیت

ها در قبال هر کشتي . این دولتآورنديدرمدارد که پرچمش را به اهتزاز 

شان را دارد، صالحیت قضایي دارند. این صالحیت بر که پرچم مطبوع

تي، فني و در مورد مسائل مدیری وناخدا، افسران و خدمه آن کشتي 

 از ها بایدگردد. همچنین این دولتلحاظ ميمرتبط با کشتي اجتماعي 

 . همچنینکنند پیروی شده پذیرفته الملليبین هایرویه و هامقررات، روند

را ارزیابي کنند تا از ایمني آنان  پرچمشانهای دارای دارند کشتي وظیفه

بنابراین دولت صاحب پرچم نسبت به اعمال  .[25] در دریا اطمینان یابند

یي که پرچمش را دارند در اولویت قرار هايکشتمقررات و تعهدات در قبال 

های عضو در کنوانسیون حقوق دریاها باید قوانین و مقررات . دولتددار

مرتبط با ایمني کشتیراني و حفاظت از محیط زیست دریایي مندرج در 

ها بر اساس کنوانسیون د. عالوه بر آن دولتمعاهدات ایمو را اعمال کنن

حقوق دریاها، متعهد به استفاده از قوانین داخلي در جهت اجرای قوانین و 

شان از این طریق به تعهداتتا  .مقررات تصویب شده در ایمو هستند

                                                                                                  
1 International Convention on Standards of Training, Certification and 
Watchkeeping for Seafarers (STCW) 
2 Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of 

Maritime Navigation 
3 International Regulations for Preventing Collisions at Sea 

بر اساس قطعنامه  .[21] ی صاحب پرچم عمل کنندهادولت عنوانبه

 فاقد که پرچم صاحب های، دولت4ملل متحدمجمع عمومي سازمان 

 تصویب برای مناسب حقوقي هایچهارچوب و کارآمد دریانوردی مدیریت

شوند. به های مي، دچار محدودیتباشندالزم مي هایزیرساخت تقویت یا

 اجرای و پیروی از اطمینان برای اجرایي و قانوني هایتوانمندی ویژه اگر

کنوانسیون حقوق دریاها  ویژه به و المللبین حقوق طبق هایشانمسئولیت

 حق شرایطي، چنین تحقق زمان تا. طبق این قطعنامه، باید را ندارند

 انجام ثبت آن را یا و کاهش، تعلیق را جدید هایکشتي به پرچم اعطای

 تا دبخواهن پرچم صاحب و های بندریدولت ها باید ازاین دولت ندهند.

 فعالیت از پیشگیری جهت المللبین حقوق با مطابق را اقدامات تمامي

بر همین اساس برخي از  .[25] دهند انجام استانداردغیر هایکشتي

. در در اجرای کامل معاهدات ایمو با مشكالتي مواجه هستند هادولت

های صاحب پرچم در برای کمک به دولت هادستورالعملیک سری  نتیجه

جهت اجرای معاهدات ایمو از سوی ایمو صادر شده است. پیگیری این 

و زیر نظر کمیته ایمني  5فرعي اجرای اسناد ایمو تهیکمله توسط ئمس

هدف  .گیردصورت مي 7از محیط زیست دریایي حفاظتو کمیته  1دریایي

یدار مقررات صادره از ایمو است. تقویت اجرای اثربخش و پا این امر،

شود که ها در جهت اجرای معاهدات ایمو موجب ميسازی دولتتوانمند

 ندکنها به تعهدات کلي مدنظر کنوانسیون حقوق دریاها نیز عمل دولت

ها توسط ایمو در جهت حمایت از سازی دولتهای توانمند. روش[21]

 اجرای قوانین و مقررات نیز عبارت است:

اسناد ایمو که مورد  اجرای مورد در فرعي کمیته طریق تشكیل از -

 اشاره قرار گرفت،

 هایاعم از دولت 9های عضو ایمودولت ممیزی از طریق طرح -

 ساحلي، و بندری پرچم، صاحب

 ،8بندری دولت کنترل از طریق سیستم -

 هماهنگ، فني همكاری از طریق برنامه -

 .[52] 11جهاني دریانوردی از طریق دانشگاه -

 

 از منظر موضوعي
های کاری مشترک و مصرح در به لحاظ موضوعي باید به اهداف و زمینه

صالحیت فني  ایمود. کرحقوق دریاها مراجعه  اساسنامه ایمو و کنوانسیون

 زمینۀ درالمللي ی برای تعیین استانداردهای بیناگستردهو عملیاتي 

، ایمني ناوبری، هايکشتتجهیز ایمني و امنیت دریانوردی شامل طراحي و 

کنوانسیون و  51دارد. این قوانین در بیش از  غیره و ارتباطات رادیویي

 شدهکُد، توصیه و دستورالعمل تنظیم  911المللي و بیش از پروتكل بین

 1از ماده  یکهای گسترده، بند . مبنای این صالحیت[22] است

تشكیالت الزم  تأمین"هدف اصلي ایمو را  . این بند،کنوانسیون ایمو است

                                                                                                  
4 General Assembly Resolution A/68/L.18 (27 November 2013) 

5 Sub-Committee on Implementation of IMO Instruments (III) 

6 Maritime Safety Committee (MSC) 
7 Marine Environment Protection Committee (MEPC) 

8 IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) 

9 Port State Control 
10 World Maritime University 
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 JOC. (13)(52): 13-29, winter, 2022   4144، سال زمستان ، فصل11، شماره43شناسی: جلد اقیانوس

ی دولتي مرتبط هاتیفعالمقررات و  زمینۀ در هادولتبرای همكاری میان 

المللي و تقویت و تسهیل با موضوعات فني اثرگذار روی کشتیراني بین

برترین استانداردهای ممكن در مسائل مرتبط با ایمني  یریکارگبه

دریانوردی، کارایي ناوبری و پیشگیری و کنترل آلودگي دریایي حاصل از 

های ابتدایي، ایمو بر روی تدوین مقررات است. در سال دانسته "هايکشت

المللي برای ارتقای ایمني دریانوردی متمرکز شده بود. بعد از آن به بین

در همین راستا، مسئولیت و  .از آلودگي اهمیت زیادی داد پیشگیری

ی ایمو اضافه شد. در هاتیمسئولجبران خسارت سوانح دریایي به فهرست 

قانوني نهایت نیز بر روی تسهیل ترافیک دریایي و مبارزه با اقدامات غیر

بسیاری از . البته به اعتراف [1] دریانوردی متمرکز شد منیتعلیه ا

ی این نهاد هاتیفعالبه تمامي  توانيم، به سختي برجسته حقوقدانان

 اشاره کرد.

المللي که تحت نظارت ایمو تصویب ی بینهانامهتمامي توافق يطورکلبه

به چهار دسته اصلي تقسیم کرد. دسته اول  توانيمرا  اندشده

 دومِ دهند. دستههایي است که ایمني در دریا را ارتقاء ميکنوانسیون

و حفاظت از  دریایي آلودگي از جلوگیری به مربوط مقررات شامل معاهدات

دسته سوم معاهدات، شامل مقررات مربوط به  .استمحیط زیست دریایي 

یي هاونیکنوانساست. دسته چهارم، حاوی  دریایي رژیم مسئولیت آلودگي

موضوعات هر یک از این  .[1] امنیت دریایي است زمینۀ دراست که 

هایي از کنوانسیون حقوق دریاها به آن پرداخته شده چهارگانه در بخش

  است.

 ایمني دریایي 
این مواد مختلفي از کنوانسیون حقوق دریاها به عد ایمني دریایي، از بُ

تعهدات اصلي دولت صاحب پرچم در مورد ایمني  مبحث پرداخته است.

. این ذکر شده است 84ناوبری در بخش هفتم کنوانسیون و تحت ماده 

دولت صاحب پرچم را ملزم به اقدام برای اطمینان از ایمني در دریا  ماده،

 باب له ایمني درئبه مس 84 ماده 5و  3های . در پاراگراف[18] کنديم

مفاد این همچنین . [1ها اشاره شده است ]کشتي ناوبری تجهیز و ساخت،

مانند ایمني دریایي  دیگری از ماده شامل قوانین و مقرراتي در باب ابعاد

 ارتباطات عالوه بر این به مسئله .استمبحث اداره کشتي و آموزش خدمه 

ترین از مهم .استاز ایمني دریایي عد دیگری نیز پرداخته است که بُ

، هاگنالیسبه اقدامات الزم در قبال کاربرد توان این بخش مي اشارات به

ترین از مهم دیگر یكي . امااشاره کرد تصادمحفظ ارتباطات و پیشگیری از 

مسیرهای دریایي و  ایمني دریایي، مبحثِ زمینۀ درمسائل مطرح 

از جمله جلوگیری از تصادم در دریا است. در مواد مختلفي از کنوانسیون 

ح له مسیرهای دریایي و مبحث طرئبه مس ،53 ،45 ،41 ،23 ،22 مواد

ماده  4در همین راستا، پاراگراف  .[18است ]تفكیک ترافیک پرداخته شده 

 به مقوله 84 ماده 4و  3 هایو پاراگراف 38ماده  2، پاراگراف 21

. عالوه بر مواردی که ذکر [1] استپرداخته در دریا  تصادمپیشگیری از 

 صورتبه دریایي ایمنياز  به ابعاد دیگروق دریاها آن رفت، کنوانسیون حق

و با توجه به مواد مذکور و ارجاع شده  درمجموع. اما داشته متفرقه اشاره

 یهاتیاولوله ایمني دریایي را باید از ئبه کنوانسیون حقوق دریاها، مس

کنوانسیون دانست. ایمني دریایي به لحاظ تعداد مواد مرتبط در این اصلي 

بیشترین مواد را  آلودگي دریایي،محیط زیست و له ئبعد از مس ،کنوانسیون

 به خود اختصاص داده است.

ایمو نیز در جهت تكمیل و در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها، اقدامات 

 توان بهرا در جهت ایمني دریایي انجام داده است. از جمله مي یمؤثر

های همكاری با سازمانهمچنین ایمو و ساختاری اقدامات نهادسازی و 

این اما در کنار  .اشاره کرد برای ارتقاء ایمني دریایيالمللي مختلف بین

بخشي به ایمني دریایي صورت گرفته است لویتوا زمینۀ درکه  اقدامات

در جهت اجرای هر چه  ها. این رویهها در ایمو نیز نام بردباید از برخي رویه

 تأثیرگذارالمللي، بسیار بهتر استانداردها و مقررات ایمني در سطح بین

این مبحث، سیستم کنترل دولت بندری است. سیستم  مصداقبوده است. 

کنترل دولت بندری، یک سیستم دریایي کارآمد در جهت ایمني دریایي 

ها کند که عالوه بر تشویق دولتای عمل ميبه گونه . این سیستماست

حفظ  ها را به سمتهای تحت پرچم خود، آنبرای حفظ ایمني کشتي

ترین نقش ایمو در اما مهم .دهدهای دیگر سوق ميایمني در کشتي

راستای تعهدش به ایمني دریایي را باید در معاهدات این سازمان جستجو 

تدوین  تأثیرگذارالمللي و کرد. در همین زمینه ایمو چندین معاهده بین

 کنوانسیون این معاهدات شاملترین ترین و کاربردیمهم .ده استکر

 ؛میالدی 1872 مصوب  دریا در تصادم از جلوگیری مقررات الملليبین

 مصوب( سوالس) دریا در اشخاص جان ایمني الملليبین کنوانسیون

 صدور آموزش، استانداردهای الملليبین کنوانسیون ؛میالدی 1874

 کنوانسیونو  میالدی 1879 مصوب دریانوردان نگهباني و گواهینامه

 .[12] است 1میالدی 1878 مصوب دریایي نجات و تجسس الملليبین

  حفاظت از محیط زیست دریایيآلودگي دریایي و 
نقشي  ،در باب حفاظت از محیط زیست دریایيکنوانسیون حقوق دریاها 

 حقوق کنوانسیون از ماده 11 بسیار فعال و پویا ایفاء کرده است. حدود

 شده داده اختصاص دریایي زیست محیط از حفاظت و حمایت دریاها به

به  کنوانسیون حقوق دریاها دوازدهم بخش يطورکلبه. اما [27] است

کنوانسیون  237تا  182پردازد. مواد مي دریایي زیست محیط حفاظت از

این قسمت از کنوانسیون با . [11] حقوق دریاها در این بخش قرار دارد

 حراست و حفظ برای را هادولت کلي تعهداتشود که شروع مي 182ماده 

 184 در راستای همین ماده، ماده. کندمي مطرح دریایي زیست محیط از

 اقدامات هایي که دارند، خواهد که با استفاده از همه ظرفیتها مياز دولت

 ناشي آلودگي کنترل و کاهش پیشگیری، برای خود را مشترک یا مستقل

ها نیز از دولت 187انجام دهد. ماده  دریایي زیست محیط در منبعي هر از

یک  بر دریایي زیست محیط از حافظت و حمایت منظور خواهد که بهمي

 تواندعمل کنند. این عمل مي ایمنطقه در صورت لزوم و جهاني مبنای

 وضع برای المللي،دار بینصالحیت هایسازمان طریق از یا مستقیم طوربه

. یكي از باشد الملليبین شده توصیه هایرویه و معیارها قواعد، دوینت و

. مواد [12] های مذکور در این ماده، ایمو استبارزترین مصادیق سازمان

                                                                                                  
1 International Convention on maritime search and rescue 
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مسائل مربوط به هشدار شامل به ترتیب  211و  211، 188، 189

آلودگي، های احتمالي در برابر رساني، طرحیا همان اصل اطالع الوقوعبیقر

 علمي تعیین معیارهای تیدرنهاو  اطالعات تبادل و تحقیقاتي هایبرنامه

 است.  آلودگي کنترل و کاهش مقررات مربوط به پیشگیری، مناسب برای

. های حائز اهمیت این بخش، مقررات قسمت چهارم استاز دیگر قسمت

رت زیست شود و به مبحث ارزیابي و نظاشامل سه ماده مياین قسمت 

اما قسمت پنجم از بخش دوازدهم کنوانسیون شامل  1پردازد.محیطي مي

به شش منبع آلودگي دریا در این قسمت،  .[11] است 212تا  217مواد 

 المللي در پیشگیری،سپس به نقش قوانین ملي و بین پرداخته شده است.

است. شش  اشاره شدهدریایي  زیست محیط در آلودگي کنترل و کاهش

 یهاتیفعال از ناشي آلودگيشامل  منبع معرفي شده در قسمت پنجم

 منطقه در دریا بستر در فعالیت از ناشي آلودگي ،خشكي در شدهانجام

 و بستر در شده انجام هایفعالیت از ناشي آلودگي، ملي صالحیت تحت

 از ناشي آلودگي، زائد مواد دفع از ناشي آلودگي، آزاد دریاهای زیربستر

 این قسمت، فادمشود. مي اتمسفر از ناشي آلودگيو  هاکشتي تردد

اما  .[29یكسری اقدامات را اتخاذ نمایند ]کند تا ها را ملزم ميدولت

 مقررات هایاز نوآورییكي  بندری، دولت قانون توسط اجرای صالحیت

بندری دارای  دولت برای اولین بار،. است کنوانسیون حقوق دریاها

 الملليبین استانداردهای نقض هرگونه پیگیری قانوني یا صالحیت بررسي

 ها در بندر بایدحضور کشتي البته صالحیت خود شد. حوزه از خارج در

بر  یدیتأککنوانسیون حقوق دریاها،  219باشد. ماده  داوطلبانه صورتبه

در مجازات  مختلف انواع میان دریاها حقوق کنوانسیون .[28] این امر است

 الملليبین و ملي مقررات و قوانین های خارجي ازباب تخطي کشتي

 ماده 1بند  طبق است. شده قائل تمایز ،کشتي از حاصل آلودگي با مرتبط

 سرزمیني دریای از فراتر یا داخل در تخطي اگر کنوانسیون مذکور، از 231

 2 بند اما طبق. کرد استفاده مالي مجازات از توانمي تنها گیرد صورت

 دریای در جدی و آگاهانه آلودگي مورد در غیرمالي مجازات ،231 ماده

 .شودمي اعمال سرزمیني

های کنوانسیون نیز موارد فوق، در سایر قسمت جزبه نكته پایاني اینكه

از جمله قسمت دوم از محیطي قابل توجهي وجود دارد. مقررات زیست

. شودمي 121تا  111بخش هفتم کنوانسیون حقوق دریاها که شامل مواد 

دریاهای آزاد  در زنده منابع مدیریت و به مبحث حفاظت این قسمت

کنوانسیون حقوق دریاها با توجه به طیف وسیع  ،درمجموعپرداخته است. 

ترین قوی عنوانبه، دهدمحیط زیست دریایي را پوشش ميمقرراتي که 

 .[12] شده استکنوانسیون محیط زیستي شناخته 

 حقوق کنوانسیون چارچوب در و تكمیل جهت در ایمو نیز بخش این در

و نهادسازی  توان بهاز جمله مي .است داده انجام را یمؤثر اقدامات دریاها،

اثرگذاری در  افزایشبرای ارتقای کمیته حفاظت از محیط زیست دریایي 

ایمو  مأموریتامر در راستای این  .مقوله محیط زیست دریایي اشاره کرد

 . بر طبق این ماده،است کنوانسیون حقوق دریاها 211ماده در قالب 

                                                                                                  
1 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, Part 12, Articles 
204 to 206 

، قوانین و مقررات در باب آلودگي دریایي به تدوین استانداردها سئولیتم

سازمان "است. عبارت ده شالمللي دارای صالحیت واگذار سازمان بین

های بارها در بخش دوازدهم کنوانسیون و ماده "المللي دارای صالحیتبین

ذکر  قبالًکه  طورهمانقابل مشاهده است.  223و  221، 219، 217، 211

این،  از جدای اما. [21] شد این عبارت در بیشتر موارد اشاره به ایمو دارد

 تدوین دریایي آلودگي زمینۀ در را سازمان، معاهداتي این که ها استسال

 شده زمینه این در المللبین حقوق توسعه موجب نتیجه، در و کرده است

 خسارت احراز مسئولیت و جبران هدف با هااز این کنوانسیون برخي. است

اند شده وضع آلودگي وقوع از پیشگیری هدف با دیگر برخي و دگانیدانیز

 از پیشگیری منظور به انحصاری طوربه ایمو معاهدات برخي[. بنابراین 31]

. اندشده تدوینو در جهت حفاظت از محیط زیست دریایي  دریایي آلودگي

 دریاهای در مداخله الملليبین کنوانسیونشامل  معاهدات این ترینمهم

 پروتكل و میالدی 1818 مصوب نفتي آلودگي سوانح بروز صورت در آزاد

 1873 مصوب نفتيغیر آلودگي بروز صورت در آزاد دریاهای در مداخله

 و ضایعات دفع از ناشي دریایي آلودگي از پیشگیری کنوانسیون؛ 2میالدی

 کنوانسیون ؛3میالدی 1872 مصوب لندن کنوانسیون یا مواد سایر

 1873 مصوب( مارپل) هاکشتي از ناشي آلودگي از پیشگیری الملليبین

 آلودگي برابر در همكاری و مقابله آمادگي، الملليبین کنوانسیون ؛میالدی

 برابر در همكاری و مقابله آمادگي، پروتكل و میالدی 1881 مصوب  نفتي

 کنوانسیون ؛4میالدی 2111 مصوب  مضر و خطرناک مواد از ناشي آلودگي

 2117 مصوب کشتي هایالشه یسازپاک مورد در نایروبي الملليبین

 با سازگار و ایمن بازیافت برای کنگهنگ الملليبین کنوانسیونو  5میالدی

 .[12] است 1میالدی 2118 مصوب هاکشتي زیست محیط

 امنیت دریایي 
کنوانسیون حقوق دریاها به مسئله امنیت دریایي تا حدودی پرداخته است. 

، چهارچوب قانوني برای سرکوب و مبارزه با اقدامات این کنوانسیون

همین اساس، حاوی مفاد  ده است. برکرغیرقانوني در دریا را مشخص 

، قاچاق مواد دزدی دریایي خاصي برای تبیین اقدامات غیرقانوني مانند

 گردان و قاچاق مسافران در دریاهای آزاد استمخدر و داروهای روان

دارای  له تروریسم دریایي و دزدی دریایيئمس. در این میان، دو [18]

. از سوی دیگر، دزدی است یترگسترده متفاوت و ابعاد امنیتي جایگاه

المللي در برخورد با دریایي به لحاظ قدمت و همچنین سابقه اجماع بین

کنوانسیون حقوق دریاها برای  .استاز دیگر موارد متمایز  ينوعبهاین جرم 

تا  111 موادده است. کردر چند ماده به آن اشاره  دزدی دریایيبا مقابله 

از کنوانسیون حقوق دریاها، وظیفه و تعهد هر دولت برای همكاری  117

                                                                                                  
2 International Convention Relating to Intervention on the High Seas in 
Cases of Oil Pollution Casualties And Protocol Relating to Intervention on 

the High Seas in Cases of Marine Pollution by Substances Other Than Oil 

3  Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of 
Wastes and Other Matter 1972 or "London Convention" 
4 International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and 

Cooperation And Protocol on Preparedness, Response and Co-operation to 
pollution Incidents by Hazardous and Noxious Substances 

5  Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks 

6 Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally 
Sound Recycling of Ships 
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 JOC. (13)(52): 13-29, winter, 2022   4144، سال زمستان ، فصل11، شماره43شناسی: جلد اقیانوس

 111 ماده اساس بر .[31] کننديمجهت مبارزه با دزدی دریایي را تبیین 

 مورد در 1859 ژنو کنوانسیون 14 ماده دریاها و حقوق کنوانسیون

 و سرکوب برای ممكن حد تا بایستي تمامي کشورها" آزاد، دریاهای

 صالحیت حوزه در که مكاني هر در یا آزاد دریای در دریایي دزدی مجازات

 شدهارائه تعاریف اساس بر. "کنند همكاری با یكدیگر نباشد کشوری هیچ

حقوق میالدی  1892و  1859 هایکنوانسیون در دریایي دزدی مورد در

 الملليبین جرم عنوانبهدریایي  دزدی المللي،بین عرف همچنین و دریاها

 دزدان به نسبت کشورها توسط قهری اقدامات . در نتیجهشودمي شناخته

این اقدامات در کنار همكاری کشورها، شامل  .است شده داده اجازه دریایي

برای مقابله  .[32] قانوني است تعقیب و محاکمه حق توقیف و و ضبط حق

کنوانسیون، مباني حقوقي واکنش  1112و  1151با دزدی دریایي نیز مواد 

 ده است. کربه دزدی دریایي را تبیین 

له ئموضوع قابل بحث و بسیار مهم دیگر در باب امنیت دریایي، مس

ای از تروریسم است که تروریسم دریایي است. تروریسم دریایي شاخه

 ،گیرد. بر این اساسمرتبط با دریا را در برمياهداف دریایي یا اهداف 

های ناوبری دریایي، امكانات نفت و گاز، بندرها، سیستم ماننداهدافي 

از ها های ارتباطي و حمالت علیه کشتيخطوط لوله زیر آب و کابل

 جرائم به نسبت دریایي تروریسم. [33] مصادیق بارز تروریسم دریایي است

 و ترجدید مفهومي دریایي، دزدی مانند دریاها محیط با مرتبط کالسیک

 داشت نظر در هم این را باید البته. است متفاوت و مجزا کامالً حالنیدرع

 افتهیسازمان جرائم سایر با تواندمي دریایي تروریسم تمایز، این باوجود که

 .[34باشد ] داشته پوشانيهم یا پیوند ارتباط، دریاها محیط با مرتبط

له امنیت دریایي هر کشوری به خود آن کشور ئدر طول تاریخ، مس

. . این رویه تا اواسط قرن بیستم میالدی نیز ادامه داشتگشتيبازم

 صورتبههای امنیتي در مورد دزدی دریایي در سایر زمینه جزبهکشورها 

المللي و بازیگران فعال کردند. اما الزامات کشتیراني بینانفرادی عمل مي

. ای مدنظر قرار گیردالمللي و منطقههای بیندر آن باعث شد که همكاری

در جهت  يالزام ریغهای الزامي و گیری رژیمموجبات شكل ساننیبد

با وجود همه این تفاسیر، . اما [12] فراهم شدارتقاء امنیت دریایي 

تروریسم دریایي سكوت کرده است. این  زمینۀ درکنوانسیون حقوق دریاها 

تواند به این سبب باشد که اقدامات تروریستي در دریا بعد از زمان امر مي

 یون حقوق دریاها، شدت گرفته است.تصویب کنوانس

                                                                                                  
ها و ها يا هواپيماهاي راهزني دريايي يا کشتيتواند کشتي: "هر دولت مي101ماده  1

هواپيماهايي را که با راهزني تصرف شده و در اختيار راهزنان دريايي است، در 

ها توقيف کرده و افراد صالحيت دولت درياي آزاد يا هر مکان ديگري خارج از قلمرو

هاي کشوري که حاضر در آن را بازداشت و اموال موجود در آن راضبط کند. دادگاه

هاي مقرر، حکم صادر مبادرت به توقيف نموده است، مي توانند در مورد مجازات

بايست در خصوص کشتي، هواپيما يا اموال انجام کرده و در مورد اقداماتي که مي

اند، اتخاذ تصميم هاي ثالثي که با حسن نيت عمل کردهبا رعايت حقوق طرف شود،

 .نمايند

: "جز در مواردی که اعمال مداخله گرانه از اختيارات اعطا شده به 110ماده  2

شود يک کشتی جنگی که در درياهای آزاد با يک کشتی وسيله يک معاهده ناشی می

از مصونيت کامل برخوردار  ۵۹و  ۵1خارجی، غير از يک کشتی که طبق مواد 

تواند به آن وارد شود مگر اين که داليل منطقی برای اين شود، نمیاست، مواجه می

 شک و ظن وجود داشته باشد از جمله: 

 الف( کشتی به دزدی دريايی اشتغال دارد، ب( ..." .

 ،امنیت دریایي هستندعالوه بر موارد فوق که مصادیق بارز اقدامات مخل 

نیز در کنوانسیون حقوق دریاها مورد اشاره قرار گرفته  برخي موارد دیگر

 119نقل غیرقانوني مواد مخدر از جمله این موارد است. ماده واست. حمل

نقل غیرمجاز مواد مخدر به وهمكاری در مبارزه با حمل فهیوظکنوانسیون، 

 118ماده واگذار کرده است.  هالته دودر دریای آزاد را ب هايکشت لهیوس

های رادیویي یا تلویزیوني غیرمجاز از دریای پخش برنامه کنوانسیون نیز به

له تجارت برده هم اشاره ئ. اما در این کنوانسیون به مس[18] پردازدمي آزاد

 111ماده  .له معطوف استئکنوانسیون به این مس 88شده است. ماده 

کنوانسیون نیز حق بازرسي از کشتي مورد ظن به این فعل غیرقانوني را 

توان آن مجاز شمرده است. البته با توجه به منسوخ شدن تجارت برده، مي

له شامل ئد. این مسکررا به بحران جدیدی به نام قاچاق مسافران تعبیر 

اشخاص با استفاده از زور، نقل، پناه دادن یا دریافت وحمل ،یریکارگبه

این اعمال باید  است. ربایي، فریب و یا هر شكل مرتبط با این اشكالآدم

کشي جنسي، کار اجباری، برداشتن اعضای بدن، بردگي و بهره منظوربه

 .[12] باشدهای مشابه بردگي سایر شیوه

های ایمو لویتویكي از ا عنوانبه نیز حقوق دریاها از کنوانسیوناین بخش 

ترین اهداف این سازمان، که مهماهمیت آن نیز به حدی است  .مطرح است

. است "های عاری از آلودگيایمني، امنیت، کشتیراني کارآمد در اقیانوس"

امنیت  زمینۀ درمتولي و راهنما  عنوانبهبر همین اساس این سازمان 

ویژه در اواخر  صورتبهایمو به امنیت دریانوردی دریایي فعال است. توجه 

در کشتي مسافرتي  یریگگروگانقرن بیستم خود را نمایان ساخت. 

میالدی، آغازگر یک سری  1895اکتبر  7در  3لوروایتالیایي آشیل 

ي در این باب های مختلفقطعنامه. تمهیدات ویژه برای امنیت دریایي بود

در که ایمو مجمع  2111نوامبر  28مورخ  4قطعنامهاز جمله  صادر شد.

جلوگیری از ایجاد ثبت مضاعف و ، هامورد تعیین شرایط ثبت کشتي

است.  کنترل دقیق تحقق شرایط ابطال ثبت کشتي قبل از ثبت مجدد آن

کُد عملیاتي نسبتاً مفصلي در که دربرگیرنده  دیگری 5قطعنامه همچنین

دالیل ارتكاب جرم دزدی  تأمینمورد چگونگي انجام تحقیقات قضایي و 

عالوه بر  .است، از اقدامات اولیه ایمو در مقابله دزدی دریایي بود دریایي

ها نیز نقشي مهم در حل مشكل دزدی ای میان دولتهمكاری منطقهاین 

موفقیت  ،این مدعاشاهد  .ردداها کشتي دریایي و سرقت مسلحانه بر علیه

مربوط  اتیعملای ضد دزدی دریایي و سرقت مسلحانه و منطقه نامهتوافق

، ایمو با حمایت ها. این توافقنامههای ماالکا و سنگاپور استبه آن در تنگه

له قاچاق مواد مخدر و مسافران قاچاق ئایمو به مس .تدوین و اجرایي شد

توجه داشته است. هر  نیز داری عصر نوین معروف استنوعي به بردهکه به 

قرار  موردتوجه 1دریایيالذکر در کنوانسیون تسهیل ترافیک له فوقئدو مس

های متعددی به این دو مسئله عالوه بر این در قطعنامهگرفته است. 

سازی و تدوین قانون زمینۀ درترین نقش ایمو پرداخته شده است. اما مهم

 هایاصالحیههای مرتبط با امنیت دریایي تعریف شده است. کنوانسیون

المللي کُد بینمیالدی و  2112در سال بر کنوانسیون سوالس وارد شده 

                                                                                                  
3 Achille Lauro 
4 Resolution A 923 (22) (29 November 2001) 
5 Resolution A 922 (22) (29 November 2001) 
6 Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (FAL) 
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قانون از جمله اقدامات ایمو در جهت  1بندری ساتیتأسامنیت کشتي و 

ترین ترین و تخصصياما مهم .در بخش امنیت دریایي است یساز

 اعمال با مقابله کنوانسیون، کنوانسیون ایمو در باب امنیت دریایي

 علیه غیرقانوني اعمال سرکوب پروتكل ودریانوردی  ایمني علیه قانونيغیر

است. هر دو این  میالدی 1899 مصوب قاره فالت در ثابت سكوهای ایمني

 اعمال با مقابله کنوانسیون بر اصالحي پروتكلتوسط سپس اسناد 

 سرکوب پروتكل بر اصالحي پروتكل ودریانوردی  ایمني علیه قانونيغیر

 2115 مصوب قاره فالت در ثابت سكوهای ایمني علیه غیرقانوني اعمال

این کنوانسیون در قیاس با سایر  .، مورد تجدیدنظر قرار گرفتمیالدی

 .[21] قرار داردر باالترین سطح اهمیت ایمو دامنیتي اسناد 

 دریایي آلودگي از ناشي مسئولیت 
دریایي نیز در کنوانسیون حقوق دریاها  مسئله مسئولیت ناشي از آلودگي

 دوازدهمکه عنوان شد بخش  گونههمانمورد توجه قرار گرفته است. 

کنوانسیون حقوق دریاها شامل مفادی برای حفاظت از محیط زیست 

 است. در همین بخش به مسئولیت و جلوگیری از آلودگي دریایي دریایي

کنوانسیون حقوق  235ها اشاره شده است. ماده کشتي آلودگي از ناشي

وظیفه و "حاوی مفاد مرتبط با  . این مادهپردازدله ميئدریاها به این مس

در  ها است. این ماده به مبحث مسئولیت ناشي از آلودگيدولت "مسئولیت

ی هامعاهدهچهارچوب الزم را برای قالب عبارات کلي پرداخته است و 

این ماده شامل سه پاراگراف است.  .[35] ده استکرفراهم  تريتخصص

شان در باب الملليرا در قبال تعهدات بین هات، دول235پاراگراف اول ماده 

ئول الملل مسحفظ و حراست از محیط زیست دریایي مطابق با حقوق بین

کنند  ها باید اطمینان حاصلدولتداند. طبق پاراگراف دوم این ماده، مي

توسل به جبران خسارت سریع و کافي بر اساس سیستم حقوقي  که حق

تحت قلمرو  درآن کشور برای اشخاص مختلف حقیقي و حقوقي 

 باید هادارد که دولتپاراگراف سوم نیز اذعان ميد. وجود دار تشانیصالح

 تمام با رابطه در کافي و سریع خسارت جبران از اطمینان هدف با

 حقوق اجرای درصدد دریایي، زیست محیط آلودگي از ناشي هایآسیب

 و وظیفه با در ارتباط آن باشند. این اجرا بیشتر توسعه و موجود المللبین

 مربوطه اختالفات فصلوحل خسارت، جبران و ارزیابي برای تشانیمسئول

مناسب  هایروش و معیارها توسعهدر باب  لزوم، صورت در همچنین است.

 تأکیداست. صندوق غرامت  یا اجباری بیمه خسارت مانند پرداخت

زیست  کنوانسیون حقوق دریاها بر مسئولیت ناشي از آلودگي محیط

کم به تكامل مفهوم مسئولیت ناشي از آلودگي دریایي منجر دریایي، کم

قوانین و مقررات مربوط به ارزیابي خسارت وارد شده به  ،طرفکیازشد. 

 مهیبهای مربوط به توافق تعیین شد. از طرف دیگر،محیط زیست دریایي 

و  توسط ایمو تدوین جیتدربه هاخسارت گونهنیااجباری برای پوشش 

 از ناشي مسئولیت تكامل روندهای از نشانه . این رویكرد،شد تصویب

 .[31] بود دریایي آلودگي

                                                                                                  
1 The International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) 

در جهت اجرای نقش خود در بستر مقررات کلي کنوانسیون نیز ایمو 

مجموعه کمیته زیر یک کمیته حقوقي و یک کمیته فرعيِحقوق دریاها، 

در ایمو ها، . اما فارغ از این نهادسازیکرد تأسیسرا  نوردیایمني دریا

مسئولیت ناشي از  زمینۀ درترین معاهدات را حوزه تقنیني برخي از مهم

های ایمو در ترین کنوانسیوناز مهم آلودگي تدوین و مصوب کرده است.

 از ناشي مدني مسئولیت الملليبین کنوانسیونتوان به این زمینه، مي

 کنوانسیون ؛های آنپروتكل و 2میالدی 1818 مصوب نفتي آلودگي

 مصوب  نفتي آلودگي از ناشي خسارات جبران الملليبین صندوق تأسیس

 و مسئولیت الملليبین کنوانسیون ؛های آنپروتكل و 3میالدی 1871

 دریا طریق از مضر و خطرناک مواد نقلوحمل از ناشي خسارت جبران

 مسئولیت الملليبین کنوانسیون آن و پروتكل و 4یدمیال 1881 مصوب

 2111 مصوب کشتي سوخت آلودگي از ناشي خسارت جبران مدني

 .[12اشاره کرد ] 5میالدی

 نتیجه گیری

ترین ابعاد پیوستگي ایمو و کنوانسیون حقوق دریاها، در تعدد یكي از مهم 

و کیفیت ارجاعاتي است که در هر یک از دو کنوانسیون به دیگری شده 

است. با توجه به تقدم زماني کنوانسیون ایمو بر کنوانسیون حقوق دریاها، 

ق دریاها در نتیجه باید به دنبال ارجاع به ایمو در مفاد کنوانسیون حقو

به ایمو اشاره  صریح و ضمني نوانسیون حقوق دریاها به گونهدر کباشیم. 

با صراحت  باریکدر کنوانسیون حقوق دریاها تنها  يطورکلبهشده است. 

سازمان "دی به رد متعداما این کنوانسیون در موابه ایمو اشاره شده است. 

کرده است که وظیفه آن تصویب قوانین اشاره  "المللي دارای صالحیتبین

و استانداردهای مرتبط با دریانوردی است. در کنوانسیون حقوق دریاها 

باید قوانین و استانداردهای  هاچندین بار تصریح شده است که دولت

در "المللي دارای صالحیت را المللي ایجاد شده از جانب سازمان بینبین

. در چنین مواردی "اجرا کنند"یا  "کرده پیروی"، از آن "گرفته نظر

مفرد به کار  صورتبهالمللي دارای صالحیت، زماني که عبارت سازمان بین

رفته است منحصراً به ایمو اشاره دارد. در سایر موارد اشاره به چند سازمان 

 المللي دارد که ممكن است ایمو را نیز شامل شود.بین

و پشتیباني  دییتأالمللي، گي این دو نهاد مهم بینیكي دیگر از ابعاد پیوست

بر طبق مفاد کنوانسیون حقوق دریاها، از اهداف و اقدامات یكدیگر است. 

اعضای این کنوانسیون متعهد به اجرای قوانین و استانداردهای ایمو 

هستند. اما باید میان دو نوع از قوانین و مقررات صادره از ایمو تمایز قائل 

ی صادر شده از ارکان ایمو قرار دارد و از طرف هاهیتوص، طرفکیازشد. 

و استانداردهای قید شده در معاهدات ایمو وجود دارد. در  دیگر، قوانین

تا از این  روديماز اعضای کنوانسیون حقوق دریاها انتظار  ،هامورد قطعنامه

                                                                                                  
2 International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 
3 International Convention on the Establishment of an International Fund 

for Compensation for Oil Pollution Damage (FUND) 

4 International Convention on Liability and Compensation for Damage in 
Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea 

(HNS) 

5  International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution 
Damage 
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پیروی کنند. اما  خودشان خاص شرایط با قوانین و استانداردها البته

تعهدات عمومي تعیین شده از جانب کنوانسیون حقوق دریاها در مورد 

ی هاپروتكلو  هاونیکنوانساز قوانین و مقررات ایمو را باید در قالب پیروی 

سازمان  عنوانبه. شورای ایمو نیز نقش ایمو را استصادره از ایمو 

ی حوزهالمللي دارای صالحیت در کنوانسیون حقوق دریاها و در بین

کنوانسیون حقوق  رویكرد يطورکلبهقرار داده است.  تأکیدکشتیراني مورد 

 تحت هادولت تعهدات میان بالقوه هایتعارض از اجتناب ایمو، و دریاها

حقوق  از یک سو کنوانسیون. است حقوق دریاها و ایمو هایکنوانسیون

 با همسو هایتوافقنامه سایر عضو را در هایدولت تعهدات و دریاها، حقوق

 تغییر ندارند، اعضا سایر عملكرد و حقوق بر روی یریتأث که را کنوانسیون

 لحاظ را ضیضدونق مفاد اسناد خود، در از سوی دیگر ایمو هم. دهدنمي

لطمه  توسط کنوانسیون حقوق دریاها دریاها بسط حقوق به تا کندنمي

 اندشده لحاظ بعد یا داشته وجود قبل از که ایمو اسناد رونیازا. وارد نكند

 در نتیجه .کنندمي عمل کنوانسیون حقوق دریاها چهارچوب در

کنوانسیوني فراگیر یا مادر  مثابهبهتوان کنوانسیون حقوق دریاها را مي

با توجه است. اما  هاانوسیاقحقوق و سیاست در  کنندهنییتعدانست که 

ن و مقررات تكمیلي، باید با قوانی آن،بسیار گسترده و حتي آرماني به مفاد 

ابزار اصلي ایجاد  مانندبه، ایمو ه همین منظور. بکندقابلیت اجرایي پیدا 

. بوده است ل کنوانسیون حقوق دریاهامكم ،ترمفصلقوانین و مقررات 

همین امر سبب شده است که استفاده از قوانین و استانداردهای ایمو از 

ها مشوقي برای عضویت آن مانندبه جانب اعضای کنوانسیون حقوق دریاها

 د. کندر معاهدات ایمو عمل 

دو سطح  بهبندی ارتباط ایمو با کنوانسیون حقوق دریاها طبقه ،تیدرنها

سطح ارتباطات کارکردی ایمو و . شودميبندی کارکردی و موضوعي طبقه

بندی کرد. این سه عد دستهتوان در سه بُکنوانسیون حقوق دریاها را مي

دار، ایمو سازمان صالحیت عنوانبهدسته عبارت است از شناسایي ایمو 

 عنوانبهایمو  تیدرنهاالمللي و منبع قوانین و استانداردهای بین عنوانبه

کننده اجرای قوانین و مقررات. به لحاظ موضوعي کننده و تسهیلحمایت

های کاری مشترک و مصرح در اساسنامه ایمو و باید به اهداف و زمینه

های اخیر، ایمو روی تدوین د. در سالکر توجهحقوق دریاها  کنوانسیون

المللي برای ارتقای ایمني دریانوردی متمرکز شده است. مقررات بین

در همین راستا،  .شگیری از آلودگي اهمیت زیادی داده استبه پی بعدازآن

ی ایمو هاتیمسئولمسئولیت و جبران خسارت سوانح دریایي به فهرست 

نیز بر روی تسهیل ترافیک دریایي و مبارزه با  تیدرنهااضافه شده است. 

کلي  طوربهقانوني علیه ایمني دریانوردی متمرکز شد. اما اقدامات غیر

را  اندشدهالمللي که تحت نظارت ایمو تصویب ی بینهانامهتمامي توافق

هایي است به چهار دسته اصلي تقسیم کرد. دسته اول کنوانسیون توانيم

 مقررات شامل معاهدات دوم، دهند. دستهکه ایمني در دریا را ارتقاء مي

وم معاهدات، دسته س .است دریایي آلودگي از جلوگیری و مبارزه به مربوط

است. دسته  دریایي شامل مقررات مربوط به رژیم مسئولیت آلودگي

امنیت دریایي است. این  زمینۀ دریي است که هاونیکنوانسچهارم، حاوی 

. موضوعات، هر کدام در کنوانسیون حقوق دریاها به نوعي ذکر شده است

 طوربهمتناسب با روالي که مواد کنوانسیون حقوق دریاها دارد  همچنین

ترتیبات و  . در نتیجهکلي و عام به این موضوعات پرداخته شده است

 شده است. تدوینتر در معاهدات و سایر اسناد ایمو مقررات مفصل
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