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Abstract
Maritime trading transport is the area with the highest volume of cargo handling in the
world and it plays a vital role in all aspects of the prosperity of human life. On the other
hand, the marine life is associated with the security of two-thirds of the sphere of the
world, the environment of seas, which is threatened by the maritime transport. The main
question of this paper arises from this duality: the legal system must protect a program
which supports maritime trading transport or a process which is called continuing the
security of marine life? Maritime trading transport as a program with a background and
designed by humans is based on the elements of subject (commodity), tools (ship), bed
(sea) and agent (carrier) to move cargo and each has a separate legal system. But the
combination of these elements has led to a threat to a process, the natural formation of
marine life and its continuation. The optimal legal system is based on criterion about the
program and is supportive about the process. Therefore, the present article, which has
been reviewed using library and internet references by description and analysis method,
seeks through a comparative approach between the Iranian legal system and the legal
system of U.S.A, as well as the international legal order to show how a legal system has
adopted a lucrative approach toward maritime trading transport and has not differential
or special legal system for protection in the face of anti-security threats of marine life, of
which pollution is the most prominent. The result of this article is the provision of a
supportive legal system with four types of enforcement guarantees: preventive, security,
criminal and compensatory so that a balance between the program of maritime trading
transport and the process of the marine life can be constituted; especially since
geographical location of Iran requires the provision of such a system.
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چکیده

ترابری تجاری دریایی حوزهای برای بیشترین حجم جابهجایی بار در جهان است و بررای روقر
زقدگی بشر در همۀ جنبههای آن ققش حیاتی دارد .از سوی دیگر زیست زیر دریا پیوسرتگی برا
امنیت دوسوم سپهر جهان یعنی محیط دریاها دارد که با ترابری دریایی تهدید میشود .پرسش
اصلی این قوشتار برخاسته از همین دوگاقگی است؛ قظرام حقرو ی در میاقرۀ یرن برقامره بررای
حمایت از ترابری تجاری دریایی و ین فرایند به قام تداوم امنیت حیات زیر دریرا کردام را بایرد
پاس بدارد؟ ترابری تجاری دریایی به عنوان ین برقامۀ باپیشینه و طراحیشرده از سروی اقسران
برای جابهجایی بار بر عناصر موضوع (کاال) ،ابزار (کشتی) ،بستر (دریا) و عامل (متصدی ترابری)
استوار است که هرین قظام حقو ی جداگاقهای دارد .ولی ترکیب این عناصر به تهدیدی بر ضرد
ین فرایند یعنی شکلگیری طبیعی زیست زیر دریا و تداوم آن اقجامیرده اسرت .قظرام حقرو ی
مطلوب در بال برقامه ،ضابطهگرا است و در خصوص فرایند ،حمایرتگررا .از ایرن رو ،در قوشرتۀ
حاضر که با استفاده از منابع کتابخاقهای و اینترقتی به روش تحلیلی -توصیفی بررسی شده است،
قگارقدۀ مقاله میکوشد تا با رویکرد تطبیقی میان قظام حقو ی ایران و قظام حقو ی امریکا و قیرز
قظم حقو ی بینالمللی قشان دهد که چگوقه قظام حقو ی دربارۀ ترابری تجاری دریایی رویکردی
سوداقگاراقه اتخاذ کرده و در برابر تهدیدهای ضد زیست زیر دریا کره آلرودگیهرا برجسرتهتررین
شکل آن است ،قظام حقو ی افترا ی برای حمایت قدارد .قتیجۀ این مقاله قیز تردار یرن قظرام
حقو ی حمایتمحور با چهار قوع ضماقت اجرای پیشگیراقه ،تأمینی ،کیفرری و جبراقری اسرت ترا
بتوان توازقی میان برقامۀ ترابری دریایی و فرایند زیست زیر دریا بر رار کرد.

واژگان کلیدی

آلودگی ،ترابری تجاری دریایی ،زیست زیر دریا ،کشتی ،ضماقت اجرا.
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مقدمه
ترابری تجاری دریایی ،شاه کلید توسعۀ ا تصاد جهاقی ،بازوی ارتباط ا تصادی بیشتر کشرورهای
جهان و مهمترین شیوۀ سرازیر قمودن کاالهای بیشمار در بازار و تنظیم زقدگی روزمررۀ اقسران
امروزی است .ترابری تجاری دریایی بهویژه برای کشورهای پیشرو در امر دریراقوردی همرراه برا
سود و ثروت بوده ،کمتر تمدقی را میتوان یافت که توسعهاش بر مبنای ترابری دریایی قباشد .از
همین شیوه قیز استعمار و سیطرۀ کشورهای اروپایی بر دیگر کشورهای رارههرا ر رم خرورده و
سبب توسعۀ ا تصادی و رفاهی آنها شده و براز در سردههرای اخیرر از دری رۀ ردرت ترابرری
دریایی است که هنوز کشورهای توسعهیافته و درتمند ،مؤلفۀ درت خود را سیطرۀ بیشرتر برر
دریاها و راههای آبی میداقند.
بستری که فعالیت تجاری در آن صورت میگیرد ،در همان حال محل زیست آبزیران اسرت.
این محیط قیز هماقند سایر بخشهای دیگر ِمحیط زیست ،رباقی بهرهبرداری بیرویۀ دولتها و
اشخاص شده است .در این میان ققش اشخاص درگیر در ترابری تجراری دریرایی برارزتر اسرت،
چراکه سهم عمدهای از فعالیتهای دریرایی بره ایرن اشرخاص مربروط مریشرود .آمرار و ار رام
قشاندهندۀ این امر است که روزبهروز بر حجم ترابری تجاری دریایی افزوده میشود .برای مثال
تخلیه و بارگیری کاالی غیرقفتی در سال 1393ش 103.5 ،میلیون تن بوده که در مقایسره برا
سال 1389ش ،حدود  8میلیون تن افزایش داشته است .هم نین جابهجرایی مسرافر از طریر
دریا از  8.9میلیون قفر در سال  ،1389به  17.1میلیون قفر در سال  1393افزایش یافته اسرت
(صررفر لی و همک راران« .)55-71 :1394 ،سررطوا افررزایشیافتررۀ تجررارت مرریتواقررد مشررک ت
زیست محیطی را تشدید کند؛ چراکه افزایش فرایندهای تولید و حمل و ققل برا تخریرب منرابع
همراه است» ( .)Schultz, 1999: 40در این میان شاید ققش تهدیدات علیه محیط زیست که در
جریان ترابری ایجاد میشوقد قسبت به تهدیدات در روقد تولید و استفاده از منرابع اولیره بررای
تولید چندان چشمگیر قباشد ،اما زماقی که ترابری از طری دریا اقجام مریگیررد ،ایرن موضروع
برجسته میشود؛ چراکه آب دریاها و ا یاقوسهرا ارزشرمندترین محرل رشرد و بالنردگی منرابع
غذایی اقسان است و این مهم از طریر آبزیران اقجرام مریشرود و بره آبزیران ارزش و اهمیتری
دوچندان میبخشد .بهراستی «اهمیت بارز آبزیان به تغذیه ،سر مت و ا تصراد جوامرع اقسراقی
مربوط میشود» ( .)Ehler, 2007: 3بهع وه ،برخی از گوقههای آبزیان جزءِ گوقههرای کمیراب و
یا درحال اققراض بهشمار میروقد .1آبزیراقی کره اگرر از حیرات آنهرا حمایرت صرورت قگیررد،
 .1بر همین اساس است که قگهداری از منابع دریایی و زیر دریا به ین مسئلۀ امنیتی برای کشورهای دارای
آبهای ساحلی تبدیل شده است .بهطور کلی ،امنیت دریایی چهار حوزۀ عمده دارد :امنیت دریای سرزمینی،
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قسلهای آینده از آنها بی بهره خواهند بود؛ حال آقکه حفظ حقروق قسرلهرای آینرده یکری از
تکالیفی است که بر دوش اقسان امروزی در برابر ح استفاده از محیط زیسرت ازجملره دریرا و
آبزیان موجود در آن قهاده شده است.
1
از همین رو ،میان ترابری تجاری دریایی و امنیت زیست زیر دریا تعارض رخ میدهد .از ین
سو ،میل به تجارت و کسب سود بدون هیچ م حظهای وجرود دارد و از سروی دیگرر برا تبردیل
افساقۀ بیپایان بودن منابع آبزی به وا عیت پایانپذیری ذخایر ،امنیرت زیسرت زیرر دریرا ایجراب
میکند که بر سر راه تجارت دریایی مواقع یا محدودیتهایی رار گیرد .تعارض میان تواقاییهرای
کرۀ زمین و خواستههای اقسان ،داستان درازی است که هماکنون بهویژه با چالشهای کشورهای
صنعتی یا درحال صنعتی شدن در پذیرش پیمان پاریس در سال 2015م دربارۀ کاهش گازهرای
گلخاقهای و دگرگوقیهای قاگوار ا لیمی برجستهتر شده است .2مسئلۀ این قوشرتار ،پررداختن بره
رسالتهای ین قظام حقو ی است .قظام حقو ی در ذات خود اقسانمحور است و از همین دری ه
میکوشد تا به قام شاخههایی ماقند حقوق بازرگاقی یا حقوق ترابری ،به رسالتهای سرنتی خرود
که ضابطهمندی حوزههای مختلف در راستای خواست یا منفعت بشر است ،بکوشد ،ولی آیرا ایرن
قظام حقو ی میتواقد به تغییراتی در رسالتهای خرود دسرت بزقرد کره چهررهای اشرتراکیترر و
فراگیرتر داشته باشد بهگوقهای که از اقسانمحوری به هستیمحوری گرایش یابد؟
ترابری دریایی در بستر دریا و از طری کشتی صورت میگیرد .دریا یا آبها دارای مقادیری
از اکسیژن هستند که عامل اساسی زقدگی و رشد آبزیاناقد .گاه به دلیرل تخلیرۀ قفرت و مرواد
دیگر در جریان حمل و ققل از سوی کشتیها و ایجاد آلودگی در آبها به دلیل این عمل ،مقدار
اکسیژن از حد مورد قیاز برای آبزیان کمتر میشود و س مت آنها را بهخطر میاقدازد .گاه قیرز
به دلیل ایجاد بندرگاهها و آلودگی قاشی از فعالیتهای صورتگرفته در این محلها ،بره حیرات
زیست زیر دریا آسیب وارد میشود.
امنیت منابع دریایی و زیر دریا ،امنیت بهداشت دریایی ،و امنیت ترابری دریایی .بر حسب قگرش به
هنجارهای دریایی ممکن است گستره و بُعدهای امنیت دریایی دگرگوقی اقدکی داشته باشد .در ین رویکرد
دیگر ،امنیت دریایی «هفت حوزه را دربر میگیرد :امنیت در برابر تهدید دولتهای بیگاقه ،امنیت ترابری،
امنیت مدیریت منابع ،امنیت در برابر اچاق ،امنیت در برابر تروریسم ،امنیت در برابر رخدادهای طبیعی و
امنیت اصول ا یاقوسشناسی» (.)Sloggett, 2013: 37
 .1زیست زیر دریایی یا زیست ا یاقوسی ،به مجموعه گیاهان ،جاقوران و دیگر موجودات زقدهای گفته میشود که
در آب شور دریاها یا ا یاقوسها ،یا آب قیمهشور ساحلی دهاقۀ رودخاقهها زقدگی میکنند.
)(https://en.wikipedia.org/wiki/Marine_life

 .2یکی از قگراقیهای این پیمان در کنار بیابانزایی ،افزایش سطح دریاها است که این خود میتواقد خاستگاه ین
تعارض دیگر باشد و آن اینکه افزایش گازهای گلخاقهای و دگرگوقیهای ا لیمی با گستردهتر شدن دریاها به
سود زیست زیر دریا و به زیان زیست هوازیان است.
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بستر دریا به سبب آزاد بودن بخش بزرگی از دریاها و ا یاقوسها و کنترلقاپذیری آنها سربب
میشود که تعقیب اشخاصی که آلودگی دریایی را بهطور عمرد یرا غیرعمرد ایجراد مریکننرد ،برا
مشک تی همراه باشد و احتمال تعقیب مؤثر کشتیهای درگیر در تخلیۀ مواد زائرد در دریرا عمر
پایین است .چناق ه ین کشتی متخلف تحت تعقیب رار بگیرد ،در این صورت بره سربب کمبرود
دالیل کافی شاقس کمی برای محکومیت آن وجود دارد .بهع وه در صورت اثبات جرم کشتیهرای
متخلف ،مجازاتها و ا دامات درقظر گرفتهشده در مقایسه با ضررهای وارده چندان مناسب قیست.
هم نین ازآقجایی که مرز دریایی بهراحتیِ مرز خشکی ابل کنترل قیست ،اقجام ایرن اعمرال را از
سوی اشخاص بهویژه اشخاص درگیر در ترابری تجراری دریرایی سرادهترر مریکنرد؛ چراکره ایرن
اشخاص میتواقند در الب اقوقی متصدیان ترابری تجاری دریایی به رفتارهای یادشده بپردازقد.
در این قوشتار ،قخست به معرفی الزامات مرتبط با بسرتر دریرا ،موضروع ،متصردیان و ابرزار
ترابری تجاری دریایی میپردازیم .در سمت بعدی تعارض بین این اصرول و زیسرت زیرر دریرا
مورد بررسی رار میگیرد و در پایان ،حل تعارضها و ارائۀ راهکرار مناسرب بررای تروازن میران
ترابری تجاری و دریایی و امنیت زیست زیر دریا گفته میشود.

 .1بایستگی ترابری تجاری دریایی؛ حق در جامۀ منفعت
ترابری دریایی شاخهای از بخش حمل و ققل است که متضمن جابهجایی کاال یا مسافر از طری
دریاست .ترابری دریایی را باید مفهومی خاصتر از ترابری آبی داقست کره شرامل دریاچرههرا و
رودخاقه قیز می شود .ترابری تجاری دریایی به جهت بزرگی بستر دریاها و ا یراقوسهرا و ققرش
پیوقددهی آنها برای کشورها و ارهها ،جایگاه بسیار مهمی در توسعۀ تجارت خرارجی کشرورها
دارد .ترابری تجاری دریایی ققش کلیدی در تجارت خارجی بهویژه تجارت فرا ارهای جهان دارد
و همواره برای کشورهای فعال در این حوزه سود به همراه داشته ،در ا تصادشان ققش پررقگری
دارد .بنابراین ترابری تنها دارای بُعد حقو ی قیست و به دلیل تأثیری که برر ا تصراد کشرورها و
جوامع دارد ،استفاده از آن در طول زمان افزایش یافته است.

 .1 .1بایستگی اقتصادی
تجارت محر اصلی رشد ا تصادی است .تجارت و رشد ا تصادی دارای رابطۀ دوجاقبهاقرد؛ بره ایرن
معنی که ع وه بر ق قش تجارت در تحر ا تصرادی ،رشرد ا تصرادی خرود باعرع توسرعۀ تجرارت
میشود .اهمیت ققشی را که حمل و ققل دریایی در تجارت جهات دارد مریتروان برا تکیره برر ایرن
وا عیت که بیش از  90درصد حمل و ققل دقیای صنعتی از طری دریا صورت میگیرد ،در کررد.
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دلیل این امر از ین سو ،گستردگی راههای دریایی که بخش عمدهای از این بستر عبور و مررور آزاد
است و از سوی دیگر ،پهنپیکر بودن ابزارهای حملو ققل دریایی و گنجایش خیرهکنندۀ آنها است.
به گزارش روابط عمومی ادارۀ کل بنادر و دریاقوردی استان هرمزگران «طری دورۀ زمراقی 9
ماهۀ سال  1398حجم عملیات جابهجایی محمولههای تجاری غیرقفتی  36میلیون و  363هزار
و  336تن اع م شده و گفته شده است  20میلیون و  115هزار و  750ترن فرراورده قفتری برا
افزایش  7.4درصدی تخلیه و بارگیری شده اسرت .هم نرین گفتره شرده اسرت کره صرادرات
غیرقفتی به مرز  26میلیون تن رسید .مدیر منطقۀ ویژۀ ا تصادی بندر شهید رجایی از تراقشیپ
دو میلیون و  349هزار و  535تن کاالی غیرقفتی از این بندر به بنادر دیگر منطقه خبر داد که
رشد  9درصدی داشته است .وی هم نین اظهار داشت که صرادرات قفتری  30درصرد افرزایش
یافته است و از تراقزیت  66هزار تن فراورده قفتی با رشد  83درصدی خبر داد .وی خاطرقشران
کرد که از فروردین سال  98تا ابتدای دی ماه  3 ،98هزار و  190فروقد شرناور در برزر تررین
بندر تجاری شکور پهلو گرفت که همسنجی این حجم از تردد شناورهای دریایی با مدت مشابه
سال گذشته ،قشاقگر افزایش  14.3درصدی است» (.)www.pmo.ir/fa/news/49096
در امریکا قیز در سال 2014م ،در تجارت دریایی این کشور (واردات و صادرات از طری دریا)
 31میلیون و  687هزار و  983کاقتینر بیست فوتی مورد استفاده رار گرفته که این ر م در سال
2017م ،با افزایش  3میلیون و  179هزار و  958کاقتینر روبرو بوده است و همرین امرر قشران از
افزایش در این حوزه دارد ).(https://www.maritime.dot.gov/data-reports/data-statistics
ترابری تجاری دریایی خود بهتنهایی دو برابر شیوههای دیگر حمل و ققل در جابهجایی کاال
بهکار میآید .بهموجب گزارش آقکتاد« :تجارت دریایی بینالمللی میزان رشد ا تصرادی خرود را
در سال  ،2018تنها با  2.7درصد افزایش بعد از افزایش  4.1درصدی در سرال  2017ازدسرت
داد .از سال  ،2013تجارت دریایی رشد قسبتا آرامی داشته است ،در مقایسه با پیامدهای بحران
مالی  ،2009هنگامی که قرخ رشد ساالقه بین  4.4و  7درصد بود .با وجود این در سرال ،2018
حجررم تجررارت دریررایی برره سررطح جدیررد  11میلیررارد تررن رسررید» (https://unctad.org/en/
.)PublicationChapters/tdstat44_FS13_en.pdf
«توسعۀ بخش حمل و ققل دریایی از عوامل مؤثر در رشد و توسعۀ ا تصادی به صورت مسرتقیم
و غیرمستقیم محسوب میگردد که از طری ایجاد ارزش افزوده ،اشتغال و گسترش تراقزیت بهطرور
مستقیم و همچنین از طری صرفهجویی در مصرف سوخت ،هزینۀ واحد حمل ،ظرفیرت حمرل و....
باعع افزایش صرفههای اجتماعی و پساقداز اجتماعی کشور میگردد»( .بازدار اردبیلی و پژمرانزاد،
 )2 :1388قتایج حاصل از تخمین قشان میدهد که در ازای ین درصد تغییر در ارزش افزودۀ بخش
حمل و ققل دریایی ،رشد ا تصادی کشور به میزان  0.25درصد تغییر خواهد کرد (همان.)7 :
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 .2 .1الزامات حقوقی
در مفهوم حقو ی ،ترابری دریایی مجموعهای از اصول و واعد حاکم بر کشتیها و حمل و ققرل
با آنها است .عناصر الزم برای شناخت مفهوم حقو ی ترابری دریایی به شرا زیر است:
نخست ،موضوع ترابری .موضوع ترابری تجراری دریرایی ،مسرافر و کراال اسرت .در وا رع،
اقسان و غیراقسان بهطور کلی موضوع مبادلههای دریاییاقد که تواف ها یرا راردادهرای حمرل و
ققل با محوریت این دو صورت میگیرد« :کاال در لغت به معنای مالالتجاره و متراع مریباشرد»
(معین .)2858 :1386 ،کاال تعبیری عربری و معرادل فارسری آن «برار» اسرت .مرادۀ  52ق.د.ا
مصوب 1343ش در بند  3به تعریف بار پرداخته است« :بار شامل هرگوقه محموله اعم از امروال
و اشیاء و هر کاالی دیگر می باشد به استثناء حیواقات زقده و بارهایی که بر طب مفراد ررارداد
باربری باید روی عرشه ی کشتی حمل شود و عم هم بدین ترتیب حمل شده باشرد» .تعریرف
مجموعۀ مقررات ایاالت متحدۀ امریکا از بار قیز تعریفی مشابه اقون دریرایی ایرران اسرت .ایرن
تعریف در عنوان  46این اقون آمده است.
با اینکه امروزه بر اثر پیشرفتهای سریع صنعتی اکثر حمل و ققل داخلری و برینالمللری از
طری هوا و زمین صورت میگیرد ،هنوز جابهجایی مسافر از طری دریا بهویژه در مسافرتهای
کوتاه یا سفرهای تفریحی دریایی از سهم ابرلتروجهی در حمرل و ققرل داخلری و برینالمللری
برخوردار است .در بند «ج» مادۀ  111اقون دریایی ایرران مصروب 1343ش مسرافر ایرنگوقره
تعریف شده است« :مسافر فقط به کسی اط ق میشود که بر طب رارداد حمل با کشتی سفر
قماید»« .بر اساس مادۀ فوق ،مسافر فقط به کسی گفته میشود که بر طبر ررارداد حمرل برا
کشتی سفر قماید .لذا مالن و کارکنان کشتی و افرادی که مجاقا از طرف متصدی حمرل سروار
کشتی شده و یا به طور پنهاقی وارد کشتی میشوقد و با آن سفر میقمایند بهعنوان مسافر تلقی
قشده ،زیرا مسافر به شخصی اط ق میشود که جهت ا امت و تصرف در کرابین کشرتی معرین
چه به صورت اقفرادی و یا با دیگری و چه با بار و اثاث و یا بدون آن هزینۀ حمل مقررر شرده را
میپردازد» (اقدرز و همکاران77 :1391 ،؛ به ققل از .)S. Khalilieh, 2006: 4
در بخش  2101مجموعۀ مقررات امریکا مسافر اینگوقره تعریرف شرده اسرت« :بره معنرای
شخصی است که روی کشتی حمل مری شرود بره اسرتثنای :الرف .مالرن یرا قماینردۀ وی و یرا
درصورتی که کشتی اجاره شده باشد ،شخص مستأجر یا قماینردۀ وی ب .قاخردا ج .یرن عضرو
خدمه که مشغول تجارت کشتی است و سهمی در حمل و ققل قداشته ،بررای خردمات برر روی
عرشه ح الزحمه دریافت میکند».
دوم ،بستر ترابری :بستری که ترابری در آن صورت مریگیررد .دریرا در حکرم راهری برس
گسترده برای کشتی است که میتوان آن را به دو گسترۀ لمرو دریایی و دریای آزاد دستهبنردی
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کرد .لمرو دریایی مفهومی خاصتر از لمرو آبی است .لمرو آبی « سمتی است که دولتهرا در
آن حقو ی اعمال میکنند و به سه دسته تقسیم میشود :مناطقی که دولت ماقند لمرو خشرکی
در آن اعمال حاکمیت میکند که عبارتند از :الرف -آبهرای داخلری ب -دریرای سررزمینی ج-
آبهای مجمعالجزایری .منطقهای که دولت بخشی از مقررات یا سمتی از حاکمیرت خرود را در
آنجا اعمال میکند :منطقۀ مجاور یا منطقۀ قظارت و مناطقی که دولت در آنجا اِعمرال حقروق
حاکم میکند :الف -ف ت اره ب -منطقۀ اقحصاری ا تصادی» (بیگزاده.)10 :1389 ،
سوم ،ابزار ترابری .کشتی بهعنوان ابزار ترابری «آلتی است که روی آب به وسیلهای (پارو،
بادبان ،بخار و غیره) حرکت و بار و مسافر را حمل کند» (معین .)2982 :1386 ،مطراب بنرد 4
مادۀ  52اقون دریایی ایران مصوب  29شهریور « :1343کشتی به هر وسیلهای اط ق میشرود
که برای حمل بار در دریا به کار رود» .از ظاهر تعریف اینگوقه برداشرت مریشرود کره تعریرف
کشتی شامل «دوبه» و «کرجی» قمیشود که برای حمل کاال از باراقداز به محل تو ف کشتی از
آنها استفاده می شود .اگرچه در بنادری که به دلیل عم کمِ آب ،کشتی قمیتواقرد ترا اسرکله
جلو بیاید ،کاالها بهوسیلۀ «دوبه» یا «کرجی» به کشتی منتقل میشوقد (امید.)445 :1353 ،
در اقون دریایی و قیز آئینقامۀ ثبت کشتیها و شناورها که مصوب راقونگرذار ایراقریاقرد،
کرشتی به صورت مجزا تعریف قشده است« ،بلکره هرجرا راقونگرذار دسرت برره تررعریف زده،
همواره تحت تأثیر موضوعی بوده که کشتی یا شناور در ضمن آن مطرا شده اسرت؛ برهعنروان
مثال در بخش براربری ،کرشتی را با توجه به این ماهیت تعریف کرده و در بخش حمل مسرافر
قیز اقونگذار ایرنگوقه عرمل کررده است .بنابراین ،درقظر گرفتن مفهوم ویژه برای کررشتی در
هررین از مروضوعات دریایی قهتنهرا رویرهای غریرب و قاشرناخته مررحسوب قمریگرردد بلکره
فرایندی است که قویسندگان و اقونگذاران داخلی و بینالمللری قیرز بره آن قظرر داشرتهاقرد»
(محمدی.)356-357 :1388 ،
در مجموعۀ مقررات ایاالت متحدۀ امریکا ،در بخش  3فصل اول عنوان اول ،تعریرف کشرتی
چنین آمده است« :کلمۀ کشتی شامل هرگوقه توصیفی از شرناور و یرا سرایر اسرباب مصرنوعی
مورد استفاده یا دارای ابلیت استفاده بهعنوان وسیلۀ حمل و ققل روی آب است».
در قهایت« ،کشتی به واحدی اط ق میشود کره از ابلیرت کشرتیراقری الزم در سرفرهای
دریایی برخوردار بوده ،همچنین آمادگی فنی الزم جهت حمل مسافر و ثبت در دفتر مخصروص
واحدی که دارای این ویژگی باشد را داراست» (همان.)76 :
چهارم ،متصدیان ترابری« .متصدی کسی است که مباشر شغلی باشد یا متصردی کسری
است که اشتغال به کار دارد» (همان .)3811 :اصط ا «متصدی حمرل و ققرل» هرم در راقون
مدقی و هم در اقون تجارت و قیز در بسیاری از واقین و مقرررات ازجملره رواقین مربروط بره
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موافقتقامههای بینالمللی حمل و ققل بهکار رفته است .در اقون مردقی ایرن اصرط ا تعریرف
قشده اما در اقون تجارت در مادۀ  377تعریف متصدی حمل و ققل بیان شده است .بهع وه در
اقون دریایی ایران مصوب 1343ش در مواد  52و  111به معرفی متصدی پرداخته شده است.
بخش  30701مجموعۀ مقررات ایاالت متحدۀ امریکا متصردی حمرل و ققرل را چنرین تعریرف
کرده است« :منظور از متصدی حمل و ققل ،مالن ،مدیر ،مستأجر ،قماینده یرا قاخردای کشرتی
است» .مطاب بخش  30702اقون پیشگفته ،متصدی شامل هر شخصی اسرت کره بره حمرل
کاالها به بنادر امریکا یا از این بنادر به سایر بنادر فعالیت دارد .از مجموع این مواد بایرد چنرین
استنباط کرد که متصدی کسی است که خود بر عملیات حملْ قظارت و مدیریت و کنترل دارد
و در مقابلِ کرایه ا دام به جابهجایی کاال و مسافر میقماید.
شایان ذکر است که امروزه بر اساس واقین و مقررات موجود هرگوقه ا دام به فعالیت حمرل
و ققلی مستلزم تأسیس ین شرکت یا مؤسسه اسرت کره الزامرا در الرب بنگراه و در چرارچوب
داشتن دفاتر خاصی است .اما ا دامات اشخاصی که در خرارج از ضروابط موجرود و بردون خرذ
مجوز الزم از مراجع ذیص ا ا دام به تصدی حمل و ققل و اقجام عملیرات جابرهجرایی کراال و
مسافر میقمایند ،قمی تواقد مفرّ اقوقی موجهی برای آقان باشد .با این کار آقان قمیتواقند از برار
مسئولیتی که اقون تجارت بر متصدی حمل و ققل تحمیل قموده است ،تبری جسرته ،خرود را
تابع مقررات اقون مدقی از جهت عدم مسئولیت امین جرز در صرورت اثبرات تقصریر وی ررار
دهند (صاد ی.)106-107 :1390 ،

 .2امنیت زیست زیر دریا متأثر از تجارت دریایی؛ حق در جامۀ ارزش حیات
محیط زیست دریایی همواره قگراقیهایی را برای متخصصان این حوزه برههمرراه داشرته اسرت.
«محیط زیست دریایی به چهار دلیل ین قگراقی بزر است .1 :مناط ساحلی و مجراور دارای
بیشترین تراکم جمعیت در جهان هسرتند .2 .ایرن منراط دارای بیشرترین ترراکم صرنعت در
منطقۀ ساحلی در جهان هستند .3 .در این محیط ،تراکم سنگین مسیرهای حمل و ققل جهران
وجود دارد .4 .پتاقسیل ابلتوجهی برای اکتشاف قفرت و گراز در منراط دور از سراحل وجرود
دارد» (.)Nengye «B», 2013: 524
دریاها ،ا یاقوسها و بهطور کلی آبها یکی از مکانهایی هستند کره اقسران از صردها سرال
پیش تاکنون به عنوان بهترین راه برای ققل و اقتقاالت شناخته است که امرروزه عردم توجره بره
آبزیان و محیط زقده موجود در آنها زقگ خطری را برای س مت و امنیت آقان بهصردا درآورده
است؛ زقگ خطری که بهدقبال امنیت آبزیان ،س مت اقسان را قیز تهدید میکنرد .بردون شرن
امروزه محیط زیست هم ون توسعه از مهمترین مصادی همبستگی بینالمللی بهشرمار آمرده،
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در چارچوب مسائل مربوط به حقوق بشر مورد بررسی رار میگیرد .اع میۀ استکهلم «حر برر
محیط زیست» یعنی ح داشرتن محریط زیسرت سرالم را هم رون آزادی و برابرری از حقروق
بنیادین اقسانها تلقی کرده است (ط یی.)46 :1388 ،
گفتنی است بیش از  2هزار و  500قوع مادۀ خطرقا از طری دریاها حمل و ققل میشوقد
و قرخ رشد حمل و ققل این مواد بیش از  100قوع در سال است .به این ترتیرب ،عبرور و مررور
کشتیها تو م با مواد خطرقاکی که حمل میکنند ،خطرهای برالقوۀ موجرود در محریط زیسرت
دریایی را قمایان میکند .بهع وه در کنار حمل این مواد و سایر کاالها ،خطرهرای دیگرری قیرز
قاشی از کشتیراقی و ترابری وجود دارقد که باعع آلودگی محیط زیست دریایی و ایجراد خطرر
برای آبزیان میشوقد .بر اساس ین مطالعۀ اقجامشده از سوی سازمان دریایی بینالمللی ،بخرش
دریایی مسئول تقریبا  3.3درصد از تشعشعات گازهای گلخاقهای جهاقی در سرال 2007م بروده
است .ترابری بینالمللی مسئول  2.7درصد تشعشرعات جهراقی  CO2در سرال 2007م شرمرده
شده است .در صورت قبود ا دامات مناسب ،تشعشعات ایجادشرده برهوسریلۀ بخرش دریرایی در
مقایسه با تشعشعات سال 2007م ممکن است به  150تا  250درصد تا سرال 2050م افرزایش
یابد (.)Md Saiful, 2015: 106

 .1 .2آلودگی دریایی
«آب ،بهعنوان ین عنصر از محیط زیست ،منبع احیاکنندۀ طبیعی ،آسیبپرذیر و محردود ،عنصرر
ضروری برای زقدگی و جامعه ،مادۀ خام برای فعالیتهای تولیدی ،منبع اقرریی و وسریلۀ حمرل و
ققل ،ین عامل تعیینکننده در حفظ تعادل زیسرت محیطری اسرت» ( Rusu and others, 2011:
 .)91در چند دهۀ اخیر ،دریاها دچار اقواع آلودگیها شدهاقد« .ترابری دریایی مسئول  12درصرد از
آلودگی دریایی در جهان است» (« .)Op.Cit: 517مشک ت زیستمحیطی در ارتباط با قشت قفرت
و تخلیۀ دیگر مواد بهوجود میآید .این تخلیهها تا حدی مرتبط با فعالیت روزاقۀ کشتی اسرت .امرا
تخلیهها هم نین در قتیجۀ تصادفاتی ماقند بهگل قشستن ،تصادمها ،آتشسوزیها و اقفجارها قیرز
اتفاق مریافتنرد» ( .)Falkanger and others, 2011: 204بره دیگرر سرخن ،همرهسراله در قتیجرۀ
فعالیتهای معمولی کشتیراقان ،حوادث و تخلیۀ غیر اقوقی مواد زائد ،مقادیر زیادی قفت و روغرن
وارد آب دریاها و ا یاقوسها میشود .در حقیقت ،آبزیان برای زقردگی در آب بره حردا ل اکسریژن
محلول در آب قیازمندقد .در اثر ورود مرواد غیرمجراز و آالینرده ماقنرد قفرت و روغرن ،مقردار ایرن
اکسیژن کاهش یافته ،به قابودی آبزیان منجر میشود .اگرچره بعضری از اقرواع آلرودگی از منراط
ساحلی و مستقر در خشکی قشئت میگیرد ،اما عامل عمدۀ آلودگی ،آلودگیهای قفتی یا آلرودگی
قاشی از دفع سایر مواد زیانبار به دریا از طری کشتیهرا اسرت .ایرن ضرایعۀ زیسرتمحیطری بره
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صورتهای مختلف شکل میگیرد که مهمترین آنها از طری فعالیرت کشرتیهرا در سرطح دریرا
است که عبارتاقد از :قشت قفت بر اثر تصادف کشتیها ،سوختگیری و سرایر حروادثی کره بررای
قفتکشها روی میدهد ،تخلیۀ آب توازن قفتکشها و روغن موتور کشتیها و آمد و شرد بسریار
زیاد کشتیها .اتل بسیاری از آبزیان در خلیج فارس تخلیۀ محمولۀ قفت از سوی اچا یران ایرن
کاال در دریا است ،چراکه آنها به هنگام تعقیب از سوی قیروی اقتظامی و دریایی ،برای مبرا شردن
از جرم یادشده ،ا دام به تخلیۀ محمولۀ قفتی اچاق در بستر دریا میکنند.
تخلیۀ قفت در آب قهفقط در عرض چند ساعت موجب مر آبزیان میشود ،بلکه اگر قفرت
برای دیر زماقی در دریا با ی بماقد ،شاقس زدودن آلودگی سخت کاهش مییابد .شایان یادآوری
است که آلودن محیط دریا تنها با قفت رخ قمیدهد ،بلکه مهمترین آالینده قفت است و احتمال
دارد آالیندههای دیگری قیز باعع آلودگی دریا و آبها شوقد .با ورود آالیندههرای دیگرر ماقنرد
تخلیۀ فاض ب و ریختن زبالهها در آب قیز س مت و امنیت آبزیان دچار مخاطره میشرود .ورود
برخی زباله ها ماقند پ ستین ع وه بر اینکه مدت زمان طوالقی در آب با ی مریماقرد ،مرر و
میر مستقیم آبزیان را قیز در پی دارد؛ بررای مثرال  59درصرد از مرر و میرر ال پشرتهرای
مدیتراقه در اثر بلع پ ستین صرورت پذیرفتره اسرت .کشرتیهرا برا رواقره کرردن آب سیسرتم
خنن کنندۀ موتور قیز به محیط دریا آسیب وارد میکنند ،چراکه این آب حراوی مرواد قفتری و
فلزات سنگین بوده ،به هنگام ورود ،دمای آن از دمای محیط بیشتر است.

 .2 .2آلودگی ناشی از گونههای مهاجم
تهدید دیگری که از سوی کشتیها علیره محریط زیسرت دریرایی و آبزیران موجرود در آن صرورت
میگیرد ،اقتقال گوقههای مهاجم به زیستگاه بومی دیگر گوقهها است .این اقتقال از طری آب تروازن
و یا چسبیدن گوقههای مهاجم به بدقۀ کشتی صورت میگیرد« .وارد کردن گوقههای مهراجم آبرزی
بهوسیلۀ کشتیها یکی از چهار تهدید بسیار مهم 1قسبت به ا یاقوسهای جهان اسرت .کشرتیراقری
جهاقی بیشتر از  80درصد کاالی جهان را جابهجا میکند و تقریبا هرساله  3تا  5بیلیون ترن از آب
توازن را اقتقال میدهد .هرروزه حدود  3000گوقه از حیواقات و گیاهان در سراسر جهران برهوسریلۀ
آب توازن کشتیها یا از طری بدقۀ آنها منتقل میشوقد» (.)Nengye «A», 2013: 171
هرچند اقتقال گوقههای مهاجم از طری بدقۀ کشتی قیز امکانپذیر است ،امرا آب تروازن در
این بین ققش مهمتری را ایفا میکند .آب توازن« ،آبی است که در کشتی (در تاقنهای تروازن
یا اقبار کاالی کشتیها) حمل میشود تا پایداری ،تعادل و یکپارچگی سازۀ کشتی را حفظ کند.
 .1سه مورد دیگر عبارتاقد از .1 :آلودگی دریایی قاشی از منابع موجود در خشکی؛  .2بهرهبرداری بیش از اقدازه از
منابع زقدۀ دریایی؛  .3تغییرات یا تخریب فیزیکی زیستگاه دریایی.
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آب توازن از بندری وارد تاقنها میشود که محموله در آقجرا تخلیره شرده ،جرایگزین وزن برار
تخلیهشده میشود تا کشتی در حالت ثبات و تعرادل برا ی بماقرد» ( .)Effanie, 2011: 250در
حقیقت ،این آب برای حفظ ثبات و ابلیت ماقور کشتی در طول سفر هنگامی کره کراال حمرل
قمیکند یا کاالهایی را حمل می کند که به اقدازۀ کافی برای حفظ ثبات کشتی سنگین قیستند
یا و تی که ثبات بیشتر بهواسطۀ دریای مت طم قیاز است ،استفاده میشود« .این آب از طریر
حفرههایی (پمپهایی) وارد کشتی میشود که به اقدازۀ کافی بزر هستند که اجازه میدهنرد
قه تنها آب بلکه موجودات زقدۀ بسیاری که زیستگاه آنها در محیطهای آبی اسرت وارد کشرتی
شوقد .ین کشتی میتواقد تا  30میلیون گرالن آب تروازن در هرر برار در خرودش جرای دهرد.
تخمررین زده شررده اسررت کرره بررین  3000تررا  10000موجررود زقررده روزاقرره وارد کشررتیهررای
ا یاقوسپیما میشوقد» (.)Hebert, 2010: 317
معموال ین کشتی آب توازقی را که در حال حمل آن است هنگام بارگیری محمولره تخلیره
میکند .وزن محموله جایگزینِ وزن آب توازن شده ،اثر تثبیتکنندهای مشابه آق ه بهوسیلۀ آب
توازن ایجاد شده است ،دارد .همراه با تخلیۀ آب توازن ،گوقههایی که همراه با آب وارد تاقرنهرا
شده بودقد قیز وارد محیط آبی جدید میشوقد .هم نین گفتیم که ممکن است موجودات آبزی
از طری چسبیدن به بدقۀ کشتی هرا وارد یرن محریط دیگرر کره متفراوت برا زیسرتگاه اصرلی
آنهاست ،بشوقد .بنابراین این گوقهها خود را هزاران مایل دورتر از زیستگاه طبیعری خرود و در
محیطی که ممکن است ابلیت رشد و قمو را قداشته باشند ،پیردا مریکننرد .البتره همرۀ ایرن
گوقهها در طول سفر دریایی زقده قمیماقند و برخی از آنها ممکن است ازبین بروقرد .برخری از
گوقههایی که در طول سفر قجات مییابند قیز ممکن است ابلیت بقا در محیط جدید را قداشته
باشند اما آنهایی که پتاقسیل استقرار در محیط جدید را داشته باشرند ،تبردیل بره گوقرههرای
مهاجم برای گوقههای بومی آن محیط میشوقد .به بیان دیگر« ،برخی از آنها بره یرن بهشرت
طبیعی وارد میشوقد که خالی از اقواع شکارچیان ،گوقههای ر یب ،پاتوینها و اقگلهای طبیعی
موجود در زیستگاه بومی آنها است که جمعیت آنها را در حالت تعادل رار میدهد؛ بنرابراین
بهسرعت بدون هیچگوقه مقاومتی ،تعداد آنها میتواقد به صرورت تصراعدی افرزایش یابرد و برا
گوقههای آبزی ر ابت کنند و این گوقهها را ازبین ببرقد» (.)Ibid: 315-316
گوقههای مهاجم در ر ابت با گوقههای دریایی و ارگاقیسمهای محیط جدید برای بهدست آوردن
غذا ر ابت میکنند و گوقههای بومی را مورد تغذیه رار داده ،حتی در برخی موارد آنها را در خطرر
اققراض رار میدهند؛ چراکه گوقههای بومی برای ر ابت و بیماریهای جدید آماده قیستند.
از دیگر پیامدهای چنین اتفا ی میتوان به اخ ل در زقجیرۀ غذایی اکوسیستمهرای برومی،
ترکیب با گوقههای بومی و ایجاد گوقههای جدید که ابلیت تبدیل شدن بره معضرل را دارقرد و
تغییر در شرایط فیزیکی اکوسیستمها اشاره کرد .مشکلی که از این قوع آلودگی ایجاد میشرود،
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قهتنها بر روی محیط زیست بلکه بر س متی ،کشتیراقی و تنوع زیسرتی قیرز اثرر مریگرذارد و
تبعات ا تصادی -اجتماعی دیگری قیز بههمراه دارد .برای مثال ،گاه گوقههای مهاجم برا اقتقرال
ارچ و اقگلهای جدید باعع بهخطر افتادن سر مت اقسران مریشروقد؛ هم نرین قاهنجراری و
زشتی سواحل مناط دریایی را بههمراه دارقرد .افرزون برر ایرن بررای پیشرگیری ،کنتررل و یرا
قابودسازی این گوقههای مهاجم ،هزینرههرای هنگفتری صررف مریشرود کره از قظرر ا تصرادی
مشک تی را بهوجود میآورد .به عر وه از لحراا ا تصرادی کرم شردن درآمرد قاشری از صرنعت
ماهیگیری ،هزینۀ پا سازی اقسداد ،هزینۀ تعویض و تعمیر اسکله را هم بهدقبال دارد.

 .3 .2آلودگی صوتی
محیط زیست دریایی ،محل زیست موجوداتی است که بیشتر فعالیتهای خود را از طریر روۀ
شنیداری خود اقجام میدهند .برای مثال «قهنگان بیدقدان از وۀ شنوایی خود بهجرای بینرایی
بهعنوان سیستم اصلی حسی خود برای فعالیتهایشان استفاده میکنند :برای بر راری ارتباط با
جفت و ب ههای خود ،بررای جسرتجوی طعمرۀ تابسرتان خرود در آبهرای سررد دارای عررض
جغرافیایی زیاد ،برای مسیریابی راههای طوالقی مهراجرت خرود از طریر ا یراقوسهرای آزاد ،و
برای شناسایی شکارچیان» (.)Nordtvedt Reeve, 2012: 133
بنابراین ایجاد سروصدا در این محیط تبعات منفی برای زیست موجودات دریرایی برههمرراه
دارد« .دو دلیل اصلی اثرات منفی سروصدا بر روی حیات دریایی به این خاطر است که صردا در
آب مسافت بیشتری را قسبت به هوا طی مریکنرد و دوم اینکره موجرودات دریرایی قسربت بره
خشکیزیها به صدا بسیار حساسترقرد» (امرام و همکراران .)134 :1393 ،برهموجرب تعریرف
کنواقسیون حقوق دریاها در سازمان ملل متحد ،سروصدای قاشی از فعالیتهای اقساقی قیز یکی
از اقواع آلودگی محسوب میشود ،چراکه در حقیقت ،صدا ین قوع اقریی است که بهوسیلۀ بشرر
ایجاد میشود و این قوع آلودگی (آلودگی صوتی) میتواقد اثر منفری برر محریط زیسرت داشرته
باشد .در ین تعریف از آلودگی چنین گفته شده اسرت« :آلرودگی ورود آالینردههرا بره محریط
زیست طبیعی است که باعع ایجاد تغییر زیانبار ،قاپایرداری ،اخرت ل ،خسرارت یرا آسریب بره
اکوسیستم یعنی سیستم طبیعی یا موجودات زقدۀ آن میشود .آلودگی میتواقد بهواسرطۀ مرواد
شیمیایی یا اقریی ماقند صدا ،گرما یا قور رخ دهد» (.)Ijaiya, 2014: 1-2
منابع آلودگی صوتی زیادی در ا یاقوسها و دریاها وجرود دارد ،شرامل ردیرابهرای صروتی
قظامی ،س اهای پنوماتین و دیگر دستگاههای ققشهبرداری و زلزلهقگاری ،توسعۀ قفرت و گراز،
کشتیهای بزر تجاری ،کشتیهای کوچن و ای هرا« .صرداهای قاشری از منرابع اقسراقی در
ا یاقوس به دو گروه ،با شدت زیاد و حاد ،ماقند ردیابهای صوتی قظامی ،و با سطح پرایینترر و
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مزمن ،ماقند ترابری تجاری دریایی تقسیم میشوقد .صداهای با شدت زیاد و حاد توجه رساقهها
را بیشتر به خود جلب کرده است ،چراکه بهطور بالقوه باعرع گیرافترادن پسرتاقداران دریرایی و
مر آنها میشود ،اما بههرحال آلودگی قاشی از صداهای با سطح پایینتر و مزمن قیرز تهدیرد
ایجاد میکنند» (« .)M. Haren, 2007: 157پژوهشگران تخمین میزقند که سروصدای زیر آب
در  50سال گذشته تقریبا  15دسیبل افزایش یافته ،کره بخرش بزرگری از آن برهوسریلۀ رشرد
سریع صنعت ترابری تجراری دریرایی در طری آن دوره تقویرت شرده اسرت» ( Firestone and
.)Jarvis, 2007: 115
صدای تولیدشده از کشتیهای تجاری بزر در محدودۀ فرکاقس مشابۀ ایجادشرده از سروی
قهنگ های بزر و برخی موجودات آبزی دیگر است .افزایش سطح صدای زمینۀ محریط ممکرن
است با تواقایی برخی آبزیان در تشخیص صداهای مهم ماقند ارتباط با اعضای خاقواده و همنوعان
خود و قیز صداهایی که برای مسیریابی و تغذیه به آبزیان کمن میکنند ،تداخل قموده ،آبرزی را
از فعالیتهای خود بازدارد یا به هر قحوی ایجاد مشکل قماید .بهع وه سروصدای زیاد در محریط
میتواقد رشد و قمو ،تولید مثل و سیستم ایمنی بدن آقان را تحت تأثیر رار دهد.

 .4 .2آلودگی ناشی از سازههای دریایی و بندرگاهها
افزایش ترابری تجاری دریایی ،قیاز به توسعۀ بندرها ،اسکلهها و دیگر سرازههرا را بررای تسرهیل
هرچه بهتر این صنعت بهدقبال دارد .به سخن دیگر ،هر در که ظرفیت قاوگران ترابرری تجراری
دریایی افزایش یابد ،به همان اقدازه هم پرویههای احداث و ساخت بنادر ،اسرکلههرای صریادی،
اسکلههای قفتی ،اسکلههای حمل و ققل مسافر و کاال و دیگر سازههای دریایی فزوقی مییابنرد.
گاهی قیز به ساخت جزایر مصنوعی و یا سازههای دیگر در خود دریا ا دام میشود.
تمامی این ساخت و سازها ازآقجایی که باید در محیطهای آبی و خاکی مسرتقر شروقد ،بره
دلیل موادی که در ساخت آنها بهکار میرود ،محیط زیست را تحت تأثیر رار میدهند .گراهی
محل ساخت سازهها بهگوقهای است که با جمع شدن آب در پشت ایرن سرازههرا همرراه اسرت.
هنگامی که فاض ب شهری یا صنعتی وارد بندر و درقتیجه این آبها شود ،اکسیژن موجرود در
آب کم شده ،آبها را تبدیل به آبهای بیهوازی میکند کره ترأثیرات بسریار مخربری برر روی
زیست زیر دریا دارد .بهع وه با جابهجایی رسوبات در آبهرای راکرد پشرت سرازههرا ،آلرودگی
دریایی ایجاد میشود که این آلودگی س مت آبزیان را بهخطر مریاقردازد .برخری سرازههرا قیرز
موجب تغییر جریاقات رودخاقه شده ،باعع فرسایش یرا تجمرع رسروبات و گرلوالی در منطقرۀ
ساحلی میشوقد.
همراه با ساخت و ساز در بسرتر دریرا و محریط خشرکی آن ،مروادی وارد آب شرده ،باعرع
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آلودگی آب دریا میشوقد .هم نین تبدیل زمینهای زیر آب به خشکی یا زمینسازی با تخریب
موجودات بستر دریا و جابهجایی منابع شری ت ،باعرع کراهش تنروع زیسرتی موجرود در یرن
اکوسیستم یا قابودی آبزیان موجود در آن منطقه میگردد« .فعالیتهای صنعتی و ساخت و ساز
(ماقند سراخت و تخریرب سرازه هرای دریرایی مثرل سرکوهای قفتری دور از سراحل) ،هم رون
فعالیت های گوقاگون دیگر ،تنوعی از صداها را در سطوا مختلف قسبت بره محریط دریرایی بره
خود اختصاص میدهد» (.)Ibid: 118
ساخت و سازهای دریایی چه در کنار سراحل و چره در بسرتر دریرا برا ایجراد آلرودگی آب،
تخریب زیستگاههای آبزیان و کفزیان ،ایجاد ضایعات و مرواد زائرد ،تغییرر در وضرعیت فیزیکری
خطوط ساحلی ،آلودگی صدا ،و مشک ت اجتماعی سبب تغییر کمری و کیفری محریط زیسرت
طبیعرری و اقسرراقی شررده ،در بسرریاری مرروارد بررا تغییررر تعررادل اکولوییررن موجبررات تخریررب و
آلودگیهای غیر ابل جبران را قیز فراهم میآورقد.

 .3سازش میان دو حق؛ از نظمبخشی بینالمللی تا حمایت قهرآمیز داخلی
دریا در ترابری تجراری دریرایی و برهدقبرال آن در ا تصراد کشرورها ققرش حیراتی دارد و هرم
موجودات و منابع موجود در آن برای زقدگی اقسان و چرخۀ طبیعت بسریار پراهمیرت اسرت .از
همین رو باید ا داماتی در راستای حفظ هردو ارزش صرورت بگیررد؛ ترابرری تجراری دریرایی و
امنیت و س مت آبزیان .بر این اساس ،اشخاص درگیرر در ترابرری تجراری دریرایی در راسرتای
رعا یت ح بر محیط زیست و با توجه به ققرش پررقرگ آبزیران در چرخرۀ حیرات بایسرتی بره
قگهداری محیط زیست دریایی و برهعبرارتی حفرظ کیفیرت آب بپردازقرد« .مرؤثرترین شراخص
کیفیت آب ،س مت گیاهان و حیواقاتی است که در ین اکوسیستم آبی زقدگی میکننرد» ( C.
)Hanson, 2001: 481؛ بنابراین مرا بت از حیات آنها به ین اصل بسیار مهم در ترابری تجاری
دریایی مبدل شده است.
به دلیل بینالمللی بودن ترابری تجاری دریایی ،الزامات حفظ محیط زیست زیرر دریرا بایرد
هم در سطح ملی و هم بینالمللی اعمال شوقد .این الزام گاه با پیشبینری و اعمرال مجرازات از
طری واقین کشورهای دارای ص حیت است و گاه با الزام به تدابیر پیشگیراقه و کنترلکننده.

 .1 .3تدابیر پیشگیرانه
هنگامی که آلودگی در دریا پدید میآید ،هزینههای پا سازی و ازبین بردن آن بسیار باال است
و از قظر ا تصادی بودجۀ زیادی را میطلبد؛ بنابراین قخست باید به ا دامات پیشگیریکننرده و
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تدابیر پیشبینی شرده در سرطح داخلری و برینالمللری پرداخرت .بخرش بزرگری از دریاهرا در
ص حیت ضایی و لمرو حاکمیتی هیچ کشوری قیست ،درحالی که سرشرار از آبزیران و منرابع
ارزشمند است و قیاز به توجه تمامی کشرورهای جهران از طریر مقرررات هماهنرگ دارد .امرا
کنواقسیونها تنها راهنمای کشورها در زمینۀ ایجاد واعد و ارائرۀ راهکرار و یکسرانسرازی ایرن
واعد و راهکارها هستند و کشورهای فعرال در ترابرری دریرایی قیرز بایرد برا پیوسرتن بره ایرن
کنواقسیون ها به اقجام ا داماتی در راستای جمع بین دو ارزش ترابری تجراری دریرایی و حفرظ
محیط زیست بپردازقد.
نخست ،الزامات پیماانهاای بای المللای .در مرورد آب تروازن و گوقرههرای مهراجم و
آلودگیهای قاشی از آن ،در  13فوریه  ،2004سازمان بینالمللی دریاقوردی در پی کاستن از ورود
گوقههرای مهراجم ،کنواقسریون برینالمللری کنتررل و مردیریت آب تروازن و رسروبات کشرتیهرا
(کنواقسیون آب توازن) را تأسیس کرد که ایران قیز در سال 1389ش به آن پیوسته است .امریکرا
تا به حال به این کنواقسیون قپیوسته ،اما این کشور دارای ین مجموعۀ مقررات آب توازن است.
این کنواقسیون مهمترین ا دام بینالمللی در زمینۀ آب توازن و ورود گوقرههرای مهراجم اسرت.
«کنواقسیون از کشورهای عضو میخواهد تا کشتیهای مشمول کنواقسریون و کشرتیهرایی را کره
مح برافراشتن پرچم کشورهای عضو کنواقسیون هستند ،به تطبی با مفاد و الزامرات درجشرده در
آن موظف قماید .هم نین هر دولت عضو باید با توجه به شرایط خاص و تواقاییهای خود ،سیاست،
استراتژی یا برقامههای ملی برای مدیریت آب توازن در بنادر و آبهای تحت حاکمیرت و صر حیت
خود را بهمنظور دستیابی به اهداف کنواقسیون تهیه و اجرا قماید .در  8سپتامبر  18( 2015شهریور
 ،)1395با الحاق  52کشور با  35.14درصد تُنای کشتیراقی جهان ،کنواقسیون به شرایط الزماالجررا
شدن رسید و الزامات کنواقسیون مدیریت آب توازن کشرتیهرا از  8سرپتامبر  18( 2017شرهریور
1
 )1396الزماالجرا گردیده است» ).(https://www.pmo.ir/fa/marineenvironment/ballastwater
هم نین سازمان بینالمللی دریاقوردی ) ،(IMOپرویهای را با عنوان «رفرع مواقرع و اجررای
کنترل مؤثر بر آب توازن و ا دامات مدیریتی در کشورهای درحال توسعه» تهیه کرد کره هردف
آن در گام قخست شناسایی مناط قموقه در سطح جهان و رفع مواقع اجرایی در ایرن خصروص
است .برقامۀ جهاقی مدیریت آب توازن در شش کشور دقیرا اجررا شرد .هریرن از ایرن کشرورها
قمایندۀ یکی از  6منطقۀ درحال توسعه در دقیا هستند که عبارتاقرد از :ایرران ،هنرد ،اوکرراین،
افریقای جنوبی ،چین و برزیل.

 .1کمیتۀ حفاظت از محیط زیست دریایی ( )MEPCدر هفتاد و یکمین قشست خود به توافقی دربارۀ تاریخهای
اجرای تخلیۀ آب توازن از کشتیها دست یافت.
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در زمینۀ آلودگی با قفت یا هر قوع مخلوط قفتی ،کنواقسیون بینالمللی جلوگیری از آلودگی
قاشی از کشتیها -مارپرل ( ،)MARPOLدر سرال 1973م برا برگرزاری کنفرراقس برینالمللری
آلودگی دریایی از سوی ( IMOسازمان دریایی بینالمللی) بهتصرویب رسرید و سرپس از سروی
پروتکل  1978اص ا گردید .این مقررات دربرگیرقدۀ منابع گوقاگون آلودگی قاشی از کشتیهرا
بوده ،هدف اصلی آن حذف آلودگی عمدی محیط زیست دریا با قفرت و سرایر مرواد زیرانبرار و
کاهش تخلیۀ چنین موادی به صورت عمدی یا غیرعمدی از طری اعمال واقین و مقرررات برر
کشتی ها و بنادر است .این کنواقسیون تنها در مورد تخلیه و آلودگی با قفت و مواد قفتی قیست،
بلکه مواد دیگری را قیز دربر میگیرد که این مواد در ضمائمی که بررای مارپرل موجرود اسرت،
تصریح شدهاقد.1
ایران در تاریخ  26دی  1380بهموجب اقون الحاق به پروتکل  1978مربوط به کنواقسیون
بینالمللی جلوگیری از آلودگی دریا قاشی از کشتیها مصوب 1973م و قیز به سه ضمیمۀ 2 ،1
و  5کنواقسیون مارپل در سال 1381ش و هم نرین برهموجرب راقون الحراق بره کنواقسریون
بینالمللی مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز سواقح آلرودگی قفتری و پروتکرل مداخلره در
دریاهای آزاد در صورت بروز آلودگی غیرقفتی مصوب  7بهمرن  1375بره کنواقسریون یادشرده
پیوسته است .امریکا قیز در سال 1983م به کنواقسیون جلوگیری از آلودگی قفتی پیوسته و بره
جز ضمیمۀ  4کنواقسیون مارپل به سایر آنها ملح شده که آخرین آن در سال 2009م یعنری
 4سال پس از تصویب ضمیمۀ  6این کنواقسیون بوده است.
در حال حاضر آلرودگی صروتی برهموجرب هریچ موافقرتقامره یرا کنواقسریون برینالمللری
مقررهگذاری قشده است .تنها با توجه به مادۀ  211کنواقسیون حقوق دریاهرا در سرازمان ملرل
متحد میتوان چنین قتیجه گرفت که کشورها برای اینکه بهتنهرایی یرا از طریر سرازمانهرای
بینالمللی صالح ا دام به مقررهگذاری صدای زیر دریا قاشی از ترابری تجاری دریرایی برهعنروان
ین آالیندۀ دریایی قمایند ،ص حیت دارقد .اما صدای زیر دریا قهتنها از سوی سازمان بینالمللی
دریاقوردی بهعنوان ین آالینده تعریرف و مقرررهگرذاری قشرده ،بلکره در لیسرت آالینردههرای
کنواقسیون مارپل قیز قیامده است.
 .1ضمائم مارپل:
 .1مقررات برای جلوگیری از آلودگی قاشی از قفت؛  .2مقررات برای کنترل آلودگیِ مواد مایع سمی به صورت
فله؛  .3مقررات برای جلوگیری از آلودگیِ مواد مضر بستهبندی شده؛  .4مقررات برای جلوگیری از آلودگیِ
فاض ب کشتیها؛  .5مقررات برای جلوگیری از آلودگی قاشی از زبالۀ کشتیها؛  .6مقررات برای جلوگیری از
آلودگی هوا قاشی از کشتی .برای توضیحات بیشتر ،قن:
https://www.pmo.ir/fa/marineenvironment/pollutionresponse
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بنابراین برای رفع این مشکل ،دو راهحل میتوان ارائه داد :قخست ،اص ا واقین و مقرررات
موجود ،به این معنی که کنواقسیون مارپل در زمینۀ آالیندهها اص ا شود و آلودگی صوتی قیرز
اضافه گردد .دوم ،بحع دربارۀ ین کنواقسیون بینالمللی جدیرد ویرژۀ کنتررل آلرودگی صروتی
قاشی از تمامی منابع آالینده.
این راهحلها بهوسیلۀ سازمان بینالمللی دریاقوردی از طری ارائۀ ا دامات پیشگیریکننرده
و احتیاطی 1در سطح بینالمللی امکانپذیر است« ،چراکه این سازمان ص حیت دوگاقرۀ حفرظ
منابع دریایی و تسهیل صنعت دریراقوردی را برعهرده دارد .ایرن مأموریرت دوگاقره راه را بررای
تعارض میان دو اولویت سازمان باز میکند؛ همانطور که فرصتها برای تصمیمگیری در مرورد
حفظ منابع دریایی میتواقد با فشار از جاقب منافع ترابرری برینالمللری و کشرورهای درتمنرد
دریایی خراب شروقد .بررای اینکره سرازمان برینالمللری دریراقوردی بتواقرد آلرودگی صروتی از
کشتیراقی را مقرره گذاری کند باید ا دامات حفاظتی خود را از آنهایی که از مأموریتش بررای
فعالیتهای دریایی حمایت میکند ،جدا سازد» (.)Op.Cit: 157
در زمینۀ آلودگی قاشی از سازههای دریایی و بنادر مقررۀ بینالمللی که میتوان به آن اشاره
کرد -هرچند تنها اختصاص به این قوع آلودگی قدارد -کنواقسیون پیشگیری از آلودگی دریرایی
قاشی از تخلیۀ پسماقد و سایر مواد مورخ 1972م همراه با اص حات آن اسرت .دولرت ایرران برر
اساس اقون الحاق جمهروری اسر می ایرران ،بره پروتکرل 1996م و کنواقسریون پیشرگیری از
آلودگی دریایی قاشی از تخلیۀ پسماقد و سرایر مرواد مرورخ 1972م و اصر ا آن در سرالهرای
 2006و 2009م ،در تاریخ  22مهر  1394پیوست .امریکا قیز ین طرف متعاهد این کنواقسیون
و پروتکل آن اسرت کره ایرن کنواقسریون را  27آوریرل  1974برهتصرویب رسراقده اسرت .ایرن
کنواقسیون از  30آگوست  1975الزماالجرا شده است.
بر اساس پروتکل پیش گفته ،تخلیه شامل این مروارد مریشرود .1 :هرگوقره تخلیرۀ عمردی
پسماقد یا سایر مواد به دریا از کشتیها ،هواپیماها ،سکوها یا دیگر سازههای ساخت دست بشرر
در دریا؛  .2هرگوقه تخلیۀ عمدی از کشتیها ،هواپیماها یا سکوها یا سازههرای دریرایی سراخت
دست بشر به دریا؛  .3هرگوقه ذخیره سازی پسماقد یا سایر مواد در بسرتر دریرا و در زیرر بسرتر
مربوط به آن از کشتیها ،هواپیماها ،سکوها یا سایر سازههای سراخت دسرت بشرر در دریرا؛ .4
هرگوقه رهاسازی و وایگون قمودن در محل سکوها یا سایر سازههای ساخت بشرر در دریرا تنهرا
بهمنظور تخلیۀ عمدی .این پیمان تنها در مورد تخلیۀ پسرماقد و دیگرر مرواد بره دریرا اسرت و
 .1درجایی که اط عات داقشمندان دربارۀ برخی گوقههای آبزی و تأثیرات بالقوۀ صدای قاشی از کشتیراقی بر روی
س مت آنها اقد است ،ا دامات احتیاطی مو عیتی را فراهم میکند که در ین راه کمخطرتر ،جاقب احتیاط
برای حفاظت برخی از گوقههای آبزی از تأثیر آلودگی صوتی رعایت شود.
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بنابراین تنها این قوع از آلودگی را دربر میگیرد و به آلودگیهای دیگری که ممکن است در اثرر
سازههای دریایی بهوجود آید ،قمیپردازد.
دوم ،تشکیل مناطق ویژۀ دریایی .در دریاهرا و ا یراقوسهرا و برهطرور کلری در راههرای
ارتباطی دریایی ،مناطقی وجود دارد سرشار از آبزیان حساس و یا در معرض خطر اققراض ،و یرا
اینکه آن آبزیان به هر دلیلی دارای شرایط خاصی هستند و به همرین سربب آن منطقره توجره
ویژهای را میطلبد .بنابراین ین سازمان ص حیتدار داخلی بایرد ا ردام بره شناسرایی منراط
دریایی قماید که در آنها گوقههایی از آبزیان تجمع کرده ،قیاز به مرا بت و حمایت ویژه دارقد و
به آنها عنوان مناط حفاظت شده و یا از این بیل عناوین را بدهند .در این منراط ا ردام بره
ساخت و ساز ممنوع شود و یا مقررات خاصی از منظرر جلروگیری از آلرودگی صروتی ،آلرودگی
قاشی از مواد قفتی و غیرقفتی و تخلیۀ آب توازن پیشبینی و اعمال شرود .بررای مثرال ،تخلیرۀ
قفت و مواد حاوی قفت به دریا بهویژه در مناط ویژۀ دریایی در هر شرایطی ممنروع و در سرایر
مناط از محدودیتهایی برخوردار است؛ «برای مثال یکی از این مناط دریایی حفاظرت شردۀ
ملی  Channels Islandsاست .این منطقه زیستگاه برخی از موجودات دریایی است ،شرامل 27
گوقه از پستاقداران دریایی (قهنگها و دلفینها) 5 ،گوقه از جاقوراقی کره بررای شرنا برال دارقرد
(ماقند خو آبی و خو دریایی بالدار) 23 ،قوع کوسه و بیشتر از  60قوع پرقدگان دریایی .این
منطقه مکانِ مناسب بسیار مهمی برای تغذیه و رشد این گوقههای دریایی است که چندین قوع
آنها در معرض اققراضاقد ،شامل قهنگ آبی و برخی گوقههای دیگر از قهنگها ،سرمور دریرایی
جنوبی ،و مرغ ماهیخوار هوهای کالیفرقیا .این منطقه در حرال حاضرر مقرراتری دارد کره بررای
حمایت از منابع دریاییاش پیشبینی شده است .این مقرررات اکتشراف یرا اسرتخراج ترکیبرات
هیدروکربن ،تخلیۀ مواد ،تغییر بستر دریا یا سراخت برر روی آن ،عملیرات یرن کشرتی حراوی
محمولۀ تجاری در محدودۀ ین مایل دریایی جزیره ،اقتقال دادن یا خسارت وارد کردن به منابع
تاریخی و فرهنگی (ماقند غرق شدن کشتی) و مضطرب ساختن پستاقداران دریایی یا پرقردگان
دریایی از طری عملیات ین هواپیما در ارتفاع زیرر  1000پرا در محردودۀ یرن مایرل دریرایی
جزیره را ممنوع میکند» (.)Op.Cit: 154-155
سازمان بینالمللی دریاقوردی قیز ین قوع خاصی از منطقرۀ محافظرتشردۀ دریرایی را طراحری
میکند با عنوان منطقۀ بهویژۀ حساس دریایی ( .)PSSAمنطقه دریاییِ یادشده قیاز به حفاظتهرای
مخصوص از طری ا دامات سازمان بینالمللی دریاقوردی به سبب اهمیتش به دالیل برومشرناختی،
اجتماعی -ا تصادی و یا علمی دارد و قیز به این دلیل که این منطقۀ ویژه ممکرن اسرت بره خراطر
فعالیتهای ترابری تجاری دریایی در معرض آسیب باشد .شایان بیان است که منطقۀ دریایی خلیج
فارس و دریای عمان در تاریخ  22تیر  1382در پنجراه و ششرمین قشسرت کمیترۀ حفرظ محریط

ترابری تجاری دریایی و امنیت زیست زیر دریا...

467

زیست دریایی سازمان بینالمللی دریاقوردی بهعنوان منطقۀ ویژۀ دریایی و قه منطقۀ بهویژه حساس
دریایی اع م شد ).(https://www.pmo.ir/fa/marineenvironment/pollutionresponse
سوم ،تجهیزات و اسناد مرتبط با کشتی .بسریاری از آلرودگیهرای موجرود در ترابرری
تجاری دریایی قاشی از کشتیها است .گاه کشتیها به دلیرل اینکره فا رد تجهیرزات و امکاقرات
مناسب هستند و یا به این علت که خودِ کشتی فرسوده و کهنه است ،منشأ آلودگی مریشروقد.
بنابراین روزبهروز بر تکنولوییهای موجود در ساخت کشتی افزوده میشود که این امر میتواقرد
آلودگی های قاشی از این ابزار را کم کند .به همین دلیل کشرورها ،چره سراحلی و چره صراحب
پرچم ،باید برای رعایت این استاقداردها و تکنولوییها ماقند کنترل و قظارت بر اسناد و مردار
کشتی و بازرسی کشتیها از سروی مقامرات صر حیتدار در ایرن خصروص تردابیری را اتخراذ
قمایند؛ برای مثال ،در ایران کلیۀ کشتیها موظفاقد زباله ،فاض ب ،و زائدات قفتری خرود را بره
مراکز دریافت زائدات تحویل دهند و بازرسان باید مرا ب تخلیه در دریا باشند.
هم نین کنواقسیون مارپل سیستم گواهیها و تأییدیهها را معرفی کرد .بیشتر کشتیهرایی
که ترابری دریایی بینالمللی را اقجام میدهند بایرد برخری تأییدیرههرا را برر روی عرشرۀ خرود
بهعنوان ین مدر اطع در مطابقت با شرایط کنواقسیون حمل کنند .هرر کشروری مریتواقرد
کشتیای را که بهطور اختیاری در بنادر یا پایاقههای ساحلی آن کشور است بهمنظور رسریدگی
به این تأییدیه ها بازرسی کند .اگر دالیل اطع و آشکار بر این باور وجود داشته باشد که شرایط
کشتی یا تجهیزاتش با ویژگیهای تأییدیهها مطابقت قدارد ،دولت سراحلی مریتواقرد کشرتی را
تو یف کند ()Op.cit: 4؛ برای مثال ،بهموجب دستورالعمل امریکا برای اطمینان از مطابقرت برا
ضمیمۀ  6کنواقسیون مارپل ،در خصوص آلودگی هوا قاشی از کشتیها که بهوسیلۀ گارد ساحلی
امریکا با همکاری وزارت امنیت ملی ایاالت متحدۀ امریکرا صرادر شرده اسرت ،کشرتیهرای برا
گنجایش بیش از  400ترن بایرد گواهینامرۀ برینالمللری جلروگیری از آلرودگی هروا ( )IAPPو
گواهینامۀ بینالمللی جلوگیری از آلودگی قاشی از موتور ( )ELAPPرا کسرب کننرد و برر روی
عرشۀ خود داشته باشند.
از آلودگی دریایی مرتبط با تصادفهای کشتیراقی میتوان با استفاده از چندین تکنولرویی
متناوب جلوگیری بهعمل آورد؛ ازجمله بدقۀ مضاعف و سیستمهای ققشرۀ دریرایی الکتروقیکری.
بدقه های مضراعف در جلروگیری از ریرزش قفرت یرا کراهش شردت آن از طریر تقلیرل قفرت
ریختهشده در مقایسه با بدقۀ واحد ،مؤثر است .ققشههای الکتروقیکری و جرامع و سیسرتمهرای
دریاقوردی کامپیوتری به منظور افزایش ایمنری و کرارایی دریراقوردی از طریر مکراقیزه کرردن
عملکردهای سنتی ماقند رسم مو عیت طراحی شدهاقد .سیستمهای ققشۀ دریرایی الکتروقیکری
پتاقسیل باالیی برای جلوگیری از تصادفات دریایی دارقد (.)Wayne K, 2008: 70
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افزون بر این ،میتوان به استفاده از سوختهایی اشاره کرد که قرهتنهرا بررای محریط دریرا
مناسب تر هستند ،به کاهش آلودگی هوا قیز کمن میکنند« .برای مثال اسرتفاده از گراز مرایع
( )liquefied petroleum gasبهعنوان سوخت در مقایسه با سوختهای معمولی میتواقد باعرع
اقتشارِ کمتر گازهای گلخاقهای و دیگر آالیندهها شود .استفاده از گاز مایع باعع کراهش اقتشرار
گوگرد میشود و میتواقد به محدودیتهای محلی و جهاقی گوگرد کمن کند»
).(https://www.dnvgl.com/expert-story/maritime-impact

چهارم ،اقدامات دولت صاحب پرچم .دولت صاحب پرچم بهعنروان دولتری کره کشرتی
تبعۀ آن محسوب میشود باید قسبت به کشتیهای خود به اعمال کنترل بپردازد .برای مثال در
همین زمینه سازمان بنادر و دریاقوردی ایران دستورالعمل اجرایی کنواقسیون کنترل و مدیریت
آب توازن بهوسیلۀ کشتیهای تحت پرچم ،کشتیهرای ورودی بره بنرادر ایرران و کشرتیهرای
عبوری از آبهای تحت حاکمیت و قظارت دولت جمهوری اس می ایرران را تهیره کررده اسرت.
به موجب این دستورالعمل ،دولت صاحب پرچم باید تدابیری اتخاذ قماید کره کشرتیهرایی کره
تحت پرچم آن به دریاقوردی میپردازقد ،برقامۀ تأییدشدۀ مدیریت آب توازن داشته باشند .ایرن
برقامه ها مخصوص کشتی هستند و باید در مورد اینکه چگوقره کشرتی شررایط کنواقسریون آب
توازن را به اجرا میگذارد ،توضریح دهنرد .برهعر وه بایرد بره فرماقردهان و پرسرنل کشرتیهرا
آموزشهای الزم در زمینۀ مدیریت آب توازن و شیوۀ اجرایی کردن آن داده شود« .گارد ساحلی
امریکا مقررات اجباری اقون ملی گوقههرای مهراجم امریکرا مصروب 1996م را در  28جروالی
 2004منتشر کرد .بهموجب اقون ملی گوقههای مهاجم ،گرارد سراحلی ،کشرتیهرای درحرال
فعالیت در آبهای امریکا را که آب توازن حمل میکنند به رعایت این موارد ملزم میکند:
از عملیات توازن در مناط محافظتشده خودداری قمایند ،از برداشرتن آبهرای تروازن در
مناطقی که احتماال حاوی موجودات زقده یا پاتوینهرای مضرر هسرتند ،خرودداری کننرد ،الزم
است تاقن های تمیز داشته باشند ،حدا لِ آب توازن را در مناط ساحلی تخلیه کنند ،لنگرها و
زقجیرها را شستشو دهند ،موجودات زقده را از لنگرهرا ،زقجیرهرا و بدقرۀ کشرتی بزداینرد ،یرن
برقامۀ مدیریت توازن خاص داشته باشند و باید به کارکناقشان شیوههای خاص مردیریت تروازن
را آموزش دهند» (.)Op.cit: 322
هم نین در مورد آلودگی دریایی میتوان گفت که برخی کشتیهرای قفرتکش بایرد طررا
اضطراری آلودگی قفتی بر روی کشتی داشته باشند .در مورد تخلیۀ فاض ب کشتیها و آلودگی
قاشی از آن قیز چنین مقرر شده که تخلیۀ زباله به دریا ممنروع اسرت و هرر کشرتی یرا شرناور
موظف به داشتن طرا مدیریت زباله و دفتر ثبت زباله میباشد.
خألیی که در این زمینه در ایران بسیار بهچشم میآید و تاکنون ا دام مرؤثری دسرتکرم از
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منظر تصویب اقون ،دستورالعمل یا آئینقامه بهعمل قیامده در مورد تکنولوییهای برهروز شرده
در زمینۀ آلودگی صوتی ماقند قصب سنسور صوتی ،رادار و قور مادون رمز است.
پنجم ،اقدامات دولت ساحلی .مهمترین ا ردام دولرت سراحلی در راسرتای پیشرگیری از
آلودگیهای یادشده در مناط تحت حاکمیت خرود ،کنتررل و بازرسری کشرتیهرا اسرت .اگرر
کشتی های درحال دریاقوردی با پرچم دیگر کشورها خواهان حفرظ یرا مشرارکت در ارتباطرات
تجاری خود از طری ترابری تجاری دریایی با کشورهای ساحلی هستند ،باید خود را با قیازهرا و
مکاقیزمهای درقظر گرفتهشده از سوی این کشورها و جامعۀ بینالمللی در راستای مردیریت آب
توازن مطابقت دهند.
دولت ساحلی باید به بازرسی کشتیها بپردازد تا از عدم ورود گوقههرای مهراجم بره لمررو
تحت حاکمیت خود اطمینان حاصل کند .برای مثال در اقون آب پاکیزۀ امریکا موضروع بسریار
مهم برای جلوگیری از ورود گوقههای مهاجم ،بازرسری و کنتررل اسرت .ایرن راقون ترکیبری از
خودبازرسی ،بازرسی ساالقه و بازرسی محل تعمیرر کشرتی اسرت .خودبازرسریهرا بایرد شرامل
بررسیهای ساده باشد که مکاقیزمهای جلوگیری از آلودگی بهدرستی کرار کننرد و اطمینران از
اینکه کشتی از زباله و دیگر آالیندهها زدوده است .بازرسیهای ساالقه باید د ی تر باشد و بایرد
اطمینان حاصل شود که هیچ موجود زقدهای به کشتی ق سبیده و فرلهرای زقجیررهای فا رد
هرگوقه رسوب و دیگر موجرودات زقرده اسرت .در قهایرت ،بازرسری محرل تعمیرر کشرتی بایرد
جامعترین بازرسی باشد ،شامل بازرسی کامل کشتی بهمنظور اطمینان از عدم حضور آالیندهها.
«این بازرسی ها برای دولت ساحلی محدود به بررسی داشتن ین گواهینامۀ مدیریت آب تروازن
معتبر از سوی کشتی ،بازرسی دفترچۀ ثبت آب توازن کشتی ،قموقهبرداری از آب توازن کشرتی
مطاب دستورالعمل تهیهشده بهوسیلۀ سازمان بینالمللی دریاقوردی است» (.)Ibid: 350
بهع وه هر کشتی برای تخلیۀ آب توازن باید از مقامات ص حیتدار دولرت سراحلی کسرب
اجازه کند« .مث طب اقون ایالرت میشریگان تمرامی کشرتیهرای ا یراقوسپیمرای فعرال در
فعالیتهای بندری در میشیگان باید از ادارۀ کیفیت زیستمحیطی میشیگان مجوز کسب کنند.
این اداره مجوز را برای کشتی صرفا در صورتی صادر خواهد کرد که متقاضی بتواقد قشان دهرد
که کشتی ا یاقوسپیما به تخلیۀ گوقههای مهاجم آبزی قمیپردازد یا اگر کشتی بره تخلیرۀ آب
توازن یا دیگر ضایعات و پسابها ا دام کند ،متصدی کشتی روشها و فنون سرازگار برا محریط
زیست را که بهوسیلۀ آن اداره مشخص شدهاقد و میتواقند برای جلوگیری از تخلیرۀ گوقرههرای
مهاجم آبزی استفاده شوقد ،بهکار خواهد برد .در برخی ایالتها ماقند ایالرت اورگران کشرتیهرا
ملزماقد که گزارش مدیریت آب توازن کشتی را که باید به ادارۀ کیفیت زیستمحیطری حردا ل
 24ساعت بل از ورود به آبهای آن ایالت ارائه دهند قگهداری کنند» ( .)Ibid: 338-344ارائرۀ
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گزارش مدیریت آب توازن کشتی  24ساعت بل از ورود به بندر مقصد در دستورالعمل اجرایی
کنواقسیون کنترل و مدیریت آب توازن ایران قیز پیشبینی شده است.
مشخص کردن مناط تعویض آب توازن در منطقه تحت قظرارت و حاکمیرت ایرران در موا رع
اضطراری از سوی سازمان بنادر و دریاقوردی در دست ا دام است؛ امری که به س مت آبزیان کمن
بسیاری میکند .هم نین فهرست گوقههای مهاجم جهاقی از طرف سازمان بنرادر و دریراقوردی در
ضمیمۀ  7این دستورالعمل مشخص شده که ابل بازقگری بهوسیلۀ سازمان حفاظت محیط زیسرت
است .بهع وه روشهایی برای پا سازی تاقنهای آب توازن از وجود گوقههای مهراجم وجرود دارد
که یکی از آنها ،تعویض آب توازن در میان ا یاقوس است که ایران در دستورالعمل یادشرده چنرین
مقرر داشته است« :هر شناور میبایست در خارج از خلیج فارس و دریرای عمران و در فاصرلۀ 200
مایلی سواحل ایران و در عم  200متر عملیات تعویض آب توازن را اقجام دهد» .در همرین راسرتا
در امریکا مقرر شده است که کشتیهایی که بره فعالیرت در خرارج از منطقرۀ اقحصراری ا تصرادی
میپردازقد و سپس به آبهای امریکا بازمیگردقد ،دستورالعمل گارد سراحلی امریکرا آنهرا را ملرزم
میکند که کشتی )1« :تعویض آب توازن را میان ا یاقوسی بل از ورود بره آبهرای امریکرا اقجرام
دهد  )2آب توازن کشتی را بر روی عرشۀ کشتی قگره دارد یرا  )3از یرن روش سرازگار برا محریط
زیست برای بهبود (پا سازی) آب توازن استفاده کند» (.)Op.cit: 322
«تخلیۀ آب ساحلی در میان ا یاقوس به مر گوقههرای دهاقرۀ رودخاقره و سراحلی منجرر
میشود ،متقاب تخلیۀ گوقه های موجود در ا یاقوس (که در فرایند پرکردن دوبارۀ تاقنهای آب
توازن همراه با آب وارد تاقنها شدهاقد) در خلیجها و دهاقۀ رودخاقهها موجب ایجاد گوقرههرای
مهاجم قمیشود ،چراکه گوقههای ا یاقوسی در قزدیکی آبهای ساحلی خواهند مرد» ( Carlton,
.)2010: 137-138
از دیگر ا دامات دولت ساحلی می توان به اعمال مقررات در منطقرۀ تحرت حاکمیرت خرود
اشاره کرد؛ مث در مورد آلودگی صوتی ،دولت ساحلی میتواقد مقرراتی ماقنرد محردودیتهرای
سرعت را برای کشتیهایی که درحال عبور از منطقهای دارای آبزیان حسراس قسربت بره صردا
هستند ،بر رار کند یا اینکه برای منطقۀ موردقظر آستاقۀ صدا درقظر بگیرد ،بهطوری که س مت
آبزیان درقظر گرفته شود.
بر اساس واقین موجود ،سازمان بنادر و دریاقوردی موظف است از ساخت و سراز غیرمجراز
در دریاها و رودخاقههای ابل کشتیراقی و یا بهرهبرداری از تأسیسات و تجهیزات فا د مجروز از
این سازمان از طری مراجع ذی ص ا اقوقی جلوگیری قماید .لذا کلیۀ متقاضیان اعم از حقیقی
و حقو ی موظف اقد بل از ا دام برای سراخت و بهررهبررداری ،از طریر کمیترۀ صردور مجروز
سازههای دریایی مجوزهای الزم را دریافت قمایند .اما موضوع به این مرحله محردود قمریشرود،
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بنابراین پس از صدور مجوز قیز باید قظارتهایی بر این سازهها و تجهیرزات و تأسیسرات وجرود
داشته باشد .ازآقجا که این سازهها به دلیل ایجاد آلودگی صوتی ،تغییر مسریر طبیعری آبزیران و
مهاجرت آنها و ایجاد آلودگی و سرایت آن به محیط زیست آبزیان میتواقنرد بررای موجرودات
زقدۀ موجود در دریا ایجاد خطر کنند ،پس بایرد ا ردامات و تردابیری پریشبینری شرود کره در
ساخت و ساز این مکانها از تکنولوییهایی استفاده شود که میرزان آلرودگی صروتی و آلرودگی
قاشی از قفت و سایر آالیندهها را به حدا ل ممکن برساقد.

 .2 .3ضمانت اجراهای کیفری
ضماقت اجراهای کیفری در سنجش با ا دامات پیشگیراقه و تأمینی ،دو ویژگری دارقرد :قخسرت
اینکه جنبۀ پسینی داشته ،پس از تحق ین بزۀ عمدی یا غیرعمدی بهکار میآیند و دوم اینکه
مبتنی بر واقین سرزمینیاقد ،قه کنواقسیونهای بینالمللی .در حقوق کیفری ایران بزههای ضد
امنیت زیست زیر دریا یا در زیر عنوانهای عام مجرماقه جای میگیرقرد یرا اینکره جررماقگراری
اختصاصی در این زمینه کافی یا کارآمد قیست .مادۀ  9اقون حفاظت از دریاها و رودخاقرههرای
ابل کشتیراقی در مقابل آلودگی به مرواد قفتری مصروب  27مررداد  1389و برازقگری جررایم
مربوط به این اقون بهموجب جلسۀ هیئت وزیران در تراریخ  19شرهریور  ،1393آلروده کرردن
آبهای موضوع این اقون به مواد قفتی را ممنوع اع م کرده و برای مرتکب یا مرتکبان ،چه بره
صورت عمدی و چه به صورت غیرعمدی ،حبس و جزای ققدی پریشبینری قمروده اسرت .ایرن
اقون در مورد آلودگی با قفت و یا هرقوع مخلوط قفتی بوده ،زماقی ابل اعمال است که آلودگی
در مناط دریایی موضوع اقون مناط دریایی جمهوری اس می ایران در خلیج فارس و دریای
عمان مصوب  31فروردین  1372و آبهای تحت حاکمیت ایران در دریای خزر و رودخاقههرای
ابل کشتی راقی اتفاق بیفتد .امرا درصرورتی کره آلرودگی برا مرواد غیرقفتری رخ دهرد ،رواقین
متعارضی این جرم را پیشبینی قمودهاقد؛ ازجملره مرادۀ  688بخرش تعزیررات راقون مجرازات
1375ش دربارۀ تهدید علیه بهداشت عمومی .مادۀ  13اقون شکار و صید قیز بررای مرتکبراقی
است که موجبات آلودگی آب دریای خزر و خلیج فرارس و دریرای عمران را برا مرواد غیرقفتری
فراهم آورقد و باعع مر ومیر آبزیان یا بهخطر افتادن محیط زیست شوقد ،مجرازات حربس یرا
جزای ققدی و در صورت تکرار ،هردو را تعیین کرده است.
بهموجب بند  6مادۀ  22اقون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی جمهوری اس می ایرران
قیز «مرتکب ایجاد هر گوقه آلودگی یا اقتشار بیماریهای مسری و تخلیۀ فاض بهای صنعتی و
هر گوقه مواد آالینده که باعع خسارت به منابع آبزی شود ،به ین تا پنج میلیرون ریرال جرزای
ققدی محکوم میشود .بهع وه دادگاه میتواقد .».....
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در راستای جرم آلودگی با مواد غیرقفتی باید گفت که مطاب این رویکرد که اقون معرارضِ
مؤخر همۀ واقین بلی خود را قسخ میکند ،ازآقجا که اقون حفاظرت و بهررهبررداری از منرابع
آبزی مصوب 1374ش بوده و آخرین اص حات اقون شکار و صید مصروب 1375ش اسرت ،بره
این ترتیب ،اقون حفاظت و بهرهبرداری قسخ میشود .در خصوص اقون شرکار و صرید و مرادۀ
 688بخش تعزیرات مجازات اس می قیز ازآقجایی که در این ماده بهصراحت اشراره شرده اسرت
که تنها در صورتی مرتکب مطاب با مادۀ  688مجازات میشرود کره برهموجرب رواقین خراص
مجازات شدیدتری درقظر گرفته قشده باشد ،بنابراین اقون شکار و صید حاکم است .با توجه به
قوشتار و استداللهای پیشتر بیانشده ،باید به مرادۀ  13راقون شرکار و صرید بررای مجرازات
مرتکبان آلودگی دریا با مواد غیرقفتی استناد جست.
آلودگی صوتی و آلودگی قاشی از گوقههای مهاجم در صورتی رخ میدهد که اشخاص درگیر
در ترابری تجاری دریایی به ققض تدابیر و استاقداردها و واعد مخصوص بپردازقد .ازآقجا که این
موارد قیز مشمول عنوان آلودگی می شوقد ،باید برای مجازات آنها به دلیل قبود قص خاص ،بره
واقین دیگر استناد جست .در اینجرا مرادۀ  22راقون حفاظرت و بهررهبررداری از منرابع آبرزی
جمهوری اس می ایران مصوب 1374ش بیشترین تناسب را دارد« :مررتکبین ایجراد هرر گوقره
آلودگی یا اقتشار بیماریهای مسری و تخلیۀ فاض بهای صنعتی و هر گوقه مرواد آالینرده کره
باعع خسارت به منابع آبزی شود ،با حکم محاکم ضائی محکوم به پرداخت جزای ققدی ین تا
پنج میلیون ریال میشود».
در مورد سازههایی که بدون درقظر گرفتن مو عیت و محل سواحل و مناط دریایی و بدون
مجوز ساخته میشوقد ،همان مادۀ  22مورد اشاره است که برای مرتکبان تغییرر مسریر ،ایجراد
مواقع فیزیکی و احداث هرگوقه تأسیسات غیرمجاز در رودخاقههایی که بهعنوان مسیر مهراجرت
یا تکثیر طبیعی آبزیان تعیین شدهاقد ،ضماقت اجرایی مشابه آق ره در براال گفتره شرد ،درقظرر
گرفته میشود .شایان بیان است که این ماده تنها به تأسیسات غیرمجراز در رودخاقرههرا اشراره
کرده است ،آن هم رودخاقههایی که بهعنوان مسیر مهاجرت یرا تکثیرر طبیعری آبزیران تعیرین
شدهاقد و به دیگر موارد قپرداخته است.
ازآقجا که اقون آب پراکیزۀ امریکرا مصروب 1972م و اصر اشرده در سرالهرای  1977و
1987م اقوقی است راجع به مقررات و دستورالعملهای مربوط به تمرامی اقرواع آالینردههرا در
آبهای سطحی کشور ازجمله دریاچهها ،رودخاقهها ،تاالبها و مناط ساحلی و در کل آبهای
داخلی امریکا ،ورود هر قوع آالینده به صورت عمدی یا به دلیل غفلت زیراد هرر شرخص ،جررم
تلقی شده است .هم نین این عمل مطاب اقون جلوگیری از آلودگی قاشی از کشرتیهرا جررم
شمرده میشود .بهع وه عدم رعایت عمدی دستورالعملهرا و مقرررات کشرور امریکرا در مرورد
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تخلیۀ آب توازن مطاب مقررات مدیریت آب توازن امریکرا و هم نرین ایجراد هرگوقره آلرودگی
صوتی عمدی یا عدم رعایت قظامات مربوط به جلوگیری از آلودگی صوتی مطاب اقون آلودگی
صوتی و کاهش آن مصوب 1972م و قیز هردوی این موارد مطراب عنروان  33راقون مقرررات
فدرال ،سمت  ،151جرم تلقی میشوقد.
رویۀ ضایی امریکا با تمامی این جرایم بهطور تقریبا یکسان برخورد میکنرد و در آرای ضرایی
این کشور میتوان چنین مشاهده کرد که تمامی ایرن جررایم در طبقرۀ  Cجنایرت ( )Felonyررار
میگیرقد که عبارت است از حبسی کمتر از  25سال -اما  10سال یا بیشتر -و جریمهای بره مبلر
 25000دالر؛ برای مثال در پروقدۀ شرکت ایلیوس ( )Iliosدر سال 2011م ،در ر یی دادگراه فردرال
ایالت لوئیزیاقای امریکا این شرکت را به دلیل دو فقره اقحراف ،تجراوز از مقرررات بخرش  18راقون
کیفری امریکا ،جعل سواب و دو فقره ققض آگاهاقه از مقرررات مارپرل ،بره  36مراه عفرو مشرروط و
پرداخت  1.750.000دالر بهعنوان جریمۀ فدرال و  250.000دالر برای تأمین بودجۀ پرویههایی برا
هدف احیای منابع دریایی و آبزیان در منطقۀ شر ی لوئیزیاقرا محکروم کررد .اسرپراس و میسر قگ
1
هرکرردام برره یررن فقررره توطئرره و ققررض بخررش  18رراقون کیفررری امریکررا محکرروم شرردقد
)?.(https://cfpub.epa.gov/compliance/criminal_prosecution/index.cfm

 .3 .3ضمانت اجراهای مدنی
ضماقت اجراهای مدقی یکی از مناسبترین پاسخها به ایراد هرگوقه زیان قاشی از ترابری تجاری
دریایی است .لزوم جبران زیان چه در اثر تقصیر یا حتی بر مبنای خطر در بال ترابری تجراری
قیز صدق می کند و از این جهت بر ضماقت اجراهای پیشگیراقه و کیفری میچربد .ولی از سوی
دیگر ماهیت زیان و گسترۀ آن و قیز اثبات رابطرۀ اسرتناد و حفرظ ادلرۀ ا ردام زیرانآور و از آن
مهمتر جبران زیان با چالشها یا بنبستهای جدی روبرو هستند.
بهموجب مادۀ  17اقون حفاظت از دریاها و رودخاقههای ابل کشتیراقی در مقابل آلودگی
 .1شرکت ایلیوس ( )Iliosمأموریت  Agios Emilianosرا با ین کشتی باری فله به طول  738فوت و گنجایش
 36.573تن بار که غ ت را از قیواورلن ( )New Orleansبه بنادر مختلف در سراسر جهان منتقل میقمود،
اداره میکرد .از آوریل  2009تا آوریل  ،2011زبالهها و لجنهای قفتی بهطور معمول بدون استفاده از
تجهیزات الزم برای جلوگیری از آلودگی ،از کشتی مستقیما به دریا تخلیه میشدقد .در طی این مدت ،خدمه
عمدا با جعل دفترچۀ سابقۀ قفت کشتی ،تخلیۀ غیر اقوقی زبالههای قفتی را پوشاقده بودقد .قاخدای کشتی،
ولنیتنو میس قگ )Valentino Mislang( ،شواهد را قابود کرد و به خدمه دستور داد که در بازرسی از کشتی
در آوریل  ،2011به گارد ساحلی دروغ بگویند .مهندس ارشد کشتی ،رومولو اسپراس)Romulo Esperas( ،
توطئه ایجاد کرد تا دادگاه را قسبت به ققش خودش در جعل دفترچۀ سابقۀ قفت کشتی و هدایت تخلیۀ
مستقیم زبالهها و لجن قفتی به دریا گمراه کند.
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به مواد قفتی مصوب  27مرداد « :1389مالکان ،بهرهبرداران و مسئوالن ایجاد آلرودگی موضروع
این اقون ،برای جبران کلیۀ خسارات قاشی از آلودگی و کلیۀ هزینرههرای محردود کرردن آثرار
آلودگی و رفع آن و پایش زیستمحیطی از جملره  ،.......مسرئولیت تضرامنی دارقرد» .مرادۀ 18
اقون شکار و صید قیز چنین مقرر میدارد« :در مورد جرایم مذکور در این راقون (کره یکری از
آنها آلودگی دریایی با مواد غیرقفتی است) سازمان از حیع مطالبۀ ضرر و زیان قاشی از جرم بر
حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته میشود».
از این ماده میتوان چنین استنباط کرد که در هرکجا که جرمی بر علیه محیط زیست دریایی
(هرقوع آلودگی) اتفاق افتد و ضرر و زیاقی را بهدقبال داشته باشد ،بهعنروان ضررر و زیران قاشری از
جرم ابل مطالبه است و ابلیت تطبی با ضماقت اجرای مدقی را دارد .اما در هیچیرن از مقرررات
ایران ردپایی از ضماقت اجرای مدقی صرف مشاهده قمیشود و در این زمینره خرأل راقوقی وجرود
دارد .بنابراین قیاز است در مواردی که قتیجۀ رفتار ارتکابی چندان وخیم قیست و میتوان برا یرن
ضماقت اجرای مدقی به اثر قاشی از آن پایان داد ،اقونگذار به پیشبینی ین مجازات مدقی صرف
بپردازد یا در موارد شدید این قوع ضماقت اجرا را در کنار سایر مجازاتها بهکار برد .بر این اسراس،
ایران باید ا دام به ایجاد ین سازمان یا کارگروه ویژه با قیروهرای مراهر و آمروزشدیرده همرراه برا
تجهیزات و امکاقات کافی و بهروز قماید تا در موا ع اضرطراری و هنگرام ایجراد آلرودگی بره ا ردام
مناسب و فوری ماقند زدودن آلودگیها از سطح دریاها و راههای آبی بپردازد؛ امری که میتواقرد از
اقتشار هرچه بیشتر آلودگی جلوگیری کند و درقتیجه جان آبزیان بسیاری را قجات بخشد.
بهموجب بخش  1002اقون آلودگی قفتی 1990م امریکا« :با رعایرت مقرررات ایرن راقون،
شخص مرتبط به ین کشتی یا وسیلهای که از آن قفت تخلیه شده است ،یا اینکه آن کشتی یرا
وسیله تهدید ابلتوجهی از تخلیۀ قفت را در سطح یا داخل آبهای ابل کشتیراقری ،خطروط
ساحلی مجاور یا منطقۀ ا تصادی اقحصراری ایجراد مریکنرد ،مسرئولیت هزینرههرا و خسرارات
مشخصشده در سمت (ب) قاشی از چنین حادثهای را برعهده دارد» .مسئولیت در ایرن راقون
از قوع مسئولیت مطل است ،اما تحدید مسئولیت قیز پیشبینی شده است.
مجموعررۀ مقررررات سررازمانهررای دولررت فرردرال امریکررا در بخررش  15104در مررورد ققررض
کنواقسیون مارپل و مقررات مربوط به حمل آالیندهها در این اقون چنین بیران مریدارد« :هرر
شخصی که مقررات مارپل یا این اقون را ققض کند ،برای هر ققض ،بره مبلغری کره از 25000
دالر تجاوز قمیکند محکوم می شود .به ازای هر روزی که این ققض ادامه پیدا کند ،یرن ققرض
جداگاقه محسوب میشود و همین مبل بهعنوان جریمه اضافه میگرردد» .بنرابراین در صرورت
ققض مقررات و آلوده شدن آب به یکی از آالیندهها ،اشخاصِ مسئول صرفا با این ضماقت اجرای
مدقی روبرو هستند.
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هم نین بر اساس بخش  2107مجموعۀ مقررات ایاالت متحدۀ امریکا« :هر شخصی کره از
این مقررات که برای آن ضماقت اجرای مدقی پیش بینی شده است ،تخلف کند ،در مقابل دولت
امریکا مسئول است .مقدار این ضماقت اجرا از سوی وزیر به صورت کتبی ارزیرابی مریشرود .در
تعیین این ضماقت اجرا وزیر باید ماهیت ،شرایط ،میزان و اهمیرت اعمرال ممنوعره و هم نرین
خود متخلف ،میزان تقصیر ،سابقۀ وی ،تواقایی پرداخت و سایر شرایطی را کره عردالت مسرتلزم
آن است مورد توجه رار دهد».

نتیجه
هر قظام حقو ی در بال پدیدههای متعرارض دو رسرالت دارد :قخسرت حرل تعرارض و دوم در
صورت عدم امکان حل تعارض ،قگهداشتن جاقب پدیدهای است کره جنبرۀ طبیعری و فراینردی
دارد .ترابری تجاری دریایی به عنوان برساختۀ بشر ،ارزشی است کره بایرد مرورد حمایرت قظرام
حقو ی رار بگیرد تا از رهگذر آن ،ا تصاد کشورها اسرتوار شرود و حیرات بشرری دقبالره یابرد؛
هم نان که در تاریخ تمدن بشری حمل و ققل دریایی ققش برجستهای در تداوم حیات بشرری
و اقتقال تجربیات و قوآوریها داشته است .از سوی دیگر زیست زیر دریا که بره محریط زقردگی
جاقوران و گیاهان دریایی اشاره میکند ،ارزشی بنیادین دارد و از جهت پیشینه بسیار دیمیتر
از ترابری دریایی است .از این مهمتر ،امنیت زیست زیر دریا بهمنزلۀ امنیرت کررۀ خراکی تلقری
میشود و تأثیر آن بر روی خشکی قیز اقکارقاپذیر است .حال ترابری تجاری دریرایی برهویرژه در
حوزۀ اقریی که آلودگیزا است برای امنیت زیست زیر دریا بهعنوان ین تهدید جردی شرناخته
میشود که کمتر به دیدهباقی قظامهای حقو ی بهویژه قظام حقو ی ایران درآمده است.
رار میگیرد ،ماهیت و شدت آسیب یا تنشی است کره آن
آق ه در تعارض دو ارزش م
دو در بال هم دارقد؛ مشروط به اینکه این دو ارزش در ین سطح یا توازن باشرند ترا بتروان از
قظام حقو ی اقتظار حل تعارض داشت .بهقظر میرسد که امنیرت زیسرت زیرر دریرا یرن ارزش
ایستا ،طبیعی ،فرایندمحور و بدون تهدید است؛ درحالی که ترابری تجراری دریرایی یرن ارزش
پویا ،مصنوعی ،برقامهمحور و تهدیدآفرین است و قمیتوان این دو را در ین سطح پنداشرت .در
قهایت ،ترابری تجاری دریایی از منظر حقوق طبیعی و رویکردهای اخ ی ،تنها زماقی میتواقرد
مشروعیت داشته باشد که تهدیدی برای امنیت زیست زیر دریا قباشد .ازآقجا که ترابری تجراری
دریررایی زیررر سررلطۀ رویکردهررای مرکاقتیلیسررم ( )Mercantilismو سرروداقگاراقه رررار داشررت و
رویکردهای حقوق طبیعی و اخ قمحور برای محیط زقدگی اقسانها برهکرار بررده مریشرد ،در
قتیجه ،امنیت زیست زیر دریا به وضعیتی شکننده درآمده است که قظامهای حقو ی خواسته یا
قاخواسته قتواقستهاقد برای حمایت از آن مبناسازی کنند.
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وا عیت آن است که زیست زیر دریا بهعنوان بخشی از جهان ما در اصل مسرلط برر اقسران و
محیط بر آن است و از دید منطقی ،اقسان بدون درقظر گرفتن رویکرد سوداقگاراقه در تحلیلهای
حقو ی خود ،باید در چارچوبی رفتار کند که بر وی حکم میراقد .در قتیجه ،میبایست ین قظام
حقو ی طبیعتمحور برای پشتیباقی ویژه و افترا ی از زیست زیر دریا شکل بگیرد.
ایران بهعنوان کشوری که مرزهای زیادی با دریا دارد و به جهت برقامههایی کره بررای توسرعۀ
دریاقوردی خود درچیده است ،باید در اقدیشۀ ین قظام حقو ی متناسب با زیست زیر دریرا باشرد.
هرچند در وا عیت امر ،ترابری تجاری دریایی بهعنوان مو عیتی برای برترری ا تصرادی و درقتیجره
سیاسی تلقی میشود و پیشروی بیشتر در دریاها هم در همین زمینه اسرت ،ولری ترا مهرار قظرام
حقو ی برای تهدیدهای ترابری دریایی قباشد ،قمیتوان از توفی ین کشور در دریاها سخن گفت.
از این رو ،الزم است که در قظام حقو ی ایران برا در صرحیح از ارزشری بنیرادین بره قرام
امنیت زیست زیر دریا ،اوال همواره در رویارویی دو مقولۀ ترابری تجاری دریایی و امنیت زیسرت
زیر دریا ،دومی در قگاه باشد .ثاقیا مقررات تجاری دریایی با روزآمدسازی و ابتنا بر تبادل دادهها
و الکتروقیکی سازی ،به ترابری تجاری دریایی شفاف بینجامد و ثالثا ضماقت اجراهای متناسب و
کارآمد برای دفع تهدیدهای ضد امنیت زیست زیر دریا مقرر شود که جنبرۀ افترا ری و فراگیرر
داشته باشد .این ضماقت اجراها باید بر حسرب ماهیرت و خطرقراکی تهدیردها تعیرین و اعمرال
گردقد و چهبسا همۀ این ضماقت اجراهرا در کنرار هرم برهکرار بررده شروقد .ضرماقت اجراهرای
پیشگیراقه برای ضابطهمندسازی ترابری تجاری دریایی در راستای عدم تحق پیشینی تهدید بر
ضد زیست زیر دریا بهکار میروقد که شامل ا دامات وضعی برای دیردهبراقی ترابرری دریرایی از
مبد تا مقصد است و قیز تدابیر آموزشی و اجتماعی برای ارج قهادن به ارزشِ زیست زیرر دریرا.
ضماقت اجراهای تأمینی به تدابیر فوری و لحظهای اط ق مریشرود ترا بریدرقرگ یرن تهدیرد
ریب الو وع بر ضد امنیت زیست زیر دریا برطرف شود .این ا ردامات عمومرا در مقرررات ایرران
پیشبینی قشده ولی تا زمان تدار اقوقی میتوان از برخی مقررههرای عرام ماقنرد مرادۀ 114
اقون آئین دادرسی کیفری برای دفع حالت خطرقرا عمرل مجرماقره اسرتفاده کررد .ضرماقت
اجراهای کیفری برای تعیین مجازاتهای اصلی ،تکمیلی و تبعی در بال ارتکاب اعمال مجرماقه
است که البته این ضماقت اجراها قهتنها باید بهروز و کارآمد شوقد ،بلکه پیشترر از آن قیراز بره
جرماقگاری در بال برخی تهدیدهایی است که علیه امنیت زیست زیر دریا محق میشود ،ولی
هنوز به ید کیفر ممنوع قشدهاقد .در قهایت ،ضماقت اجراهای مدقی یا جبراقی یا ترمیمی بررای
جبران زیانهای وارد به امنیت زیست زیر دریا است که قظام جبران خسارت مریتواقرد در ایرن
راستا از اعاده به وضع ساب گرفته تا پرداخت خسارت به دولت برای ترمیم وضعیتِ پیشآمرده
یا راهکارهای متناسب دیگر که قیاز به مقررهگذاری دارد ،اعمال شود .قظام جبرران خسرارت در
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این زمینه بهویژه میتواقد ضماقت اجرای بسیار مناسبی برای متصدیان تجارت دریایی باشد کره
عموما با اقگیزۀ مالی به این کار مبادرت میورزقد تا از این رهگذر تهدیدهای ضد امنیت زیسرت
زیر دریا مهار شود .این ضماقت اجراهای چهارگاقه اگر به صورت فراگیر ،افترا ی ،کارآمد و ابرل
اجرا باشند ،در این حال میتوان دید که ترابری تجاری دریرایی روققری بره معنرای احتررام بره
امنیت زیست زیر دریا خواهد داشت.
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