
 

 

 

 نظام حقوقی حاکم بر حفاظت از محیط زیست دریایی 

اؾتبزیبض ، زوتطی ترههی حمَق ثیي الولل، زاًكگبُ آظاز اؾالهی، ٍاحس  پیوبى حىین ظازُ ذَیی زوتط

  تجطیع، ایطاى

 

پػٍّكگط زٍضُ زوتطی ترههی  حمَق ثیي الولل، زاًكگبُ آظاز اؾالهی، ٍاحس  قْال ؾتَزُ

 . ػًَ اًزوي ایطاًی هُبلؼبت ؾبظهبى هلل هتحس -ایطاىپطزیؽ اضؼ، 

  

  

  

 : ذٌيچک

ثْطُ هٌسی اظ هحیٍ ظیؿت ؾبلن یىی اظ حمَلی اؾت وِ زض لبلت ًؿل ؾَم حمَق ثكط 

قَز. ًًْت حوبیت اظ هحیٍ ظیؿت زض ػطنِ ثیي الوللی ثِ ثیف اظ ًین لطى لجل ثطضؾی هی

ػطنِ ثیي الوللی زاضای آى زضرِ اظ اّویت اؾت ٍ گطزز ٍ حفبظت اظ هحیٍ ظیؿت زض ثبظ هی

الساهبت ثیي الوللی تب ربیی پیف ضفتِ وِ حتی ًْبزّبی لًبیی غیط زٍلتی زض حوبیت اظ 

هحیٍ ظیؿت ذَاؾتبض هزَظ ثطای ضؾیسگی ثِ هؿبئل ظیؿت هحیُی قسُ اًس. هتبؾفبًِ  تب 

قسًس ٍ ثب تَؾؼِ تزبضت تلمی هیهیالزی، زضیبّب ثؼٌَاى هٌبَمی ثطای زفغ هَاز ظائس  55زِّ 

رْبًی اظ َطیك زضیبّب ٍ افعایف حول ٍ ًمل زضیبیی ٍ ّوچٌیي ربثِ ربیی هَاز آلی اظ َطیك 

زضیب آلَزگی زض زضیب ٍ اّویت حفبظت اظ هحیٍ ظیؿت زضیبیی، ثیكتط هس ًظط رَاهغ 

سًس ًظبم ذبنی ّبی ثیي الوللی زض نسز ثطآهالوللی لطاض گطفت ٍ زضایي ضاؾتب  ؾبظهبى ثیي

ّبی ثطای حوبیت ٍ حفبظت اظ هحیٍ ظیؿت زضیبیی ضا زًجبل وٌٌس. ثٌبثطایي زٍلتْب ٍ ؾبظهبى

ؾبظًس وِ  ّبی ثیي الوللی ذَز ضا هتؼْس هیّب ٍ ًكؿتّب، اػالهیِترههی اظ َطیك وٌفطاًؽ

 .الساهبتی زضایي حَظُ اًزبم زٌّس

 .یی، وٌَاًؿیَى حمَق زضیبّب، آلَزگینالحیت، هحیٍ ظیؿت زضیب حفبظت،: ياشگبن کليذی

 

  حمَق ذهَنی –حمَق ثیي الولل  –رعا ٍ رطم قٌبؾی  –حمَق  –فمِ  :JELبىذی  طبقٍ

 

 

 

 

 sotodeshahla791@gmail.com هؿئَل هىبتجبت:*

 

 فقه و حقوق نوین فصلنامه علمی

 
Print ISSN: 2717- 1469 

Online ISSN: 2717 - 1477 

 

 SID ،Noormags،ISCًوبیِ زض 

Magiran ،Ensani ،GoogleScholar 

www.jaml .ir 
 ، نزٍاظزّ، قوبضُ َمؾؾبل 

 55-61 نفحبت

 

mailto:sotodeshahla791@gmail.com


 

 

 

 مقذمٍ -1

ّبی ثؿیبض التهبزی، ؾیبؾی، هحیٍ ظیؿت زضیبیی اظ اّویت

ثبقس ٍ حفبظت اظ آى ارتوبػی ٍ اهخبل آى ضا زاضا هیاؾتطاتػیه، 

ّبی ثبقس . یىی اظ ضاُثطای ربهؼِ ثیي الوللی ثؿیبض يطٍضی هی

حفبظت اظ هحیٍ ظیؿت زضیبیی، هٌغ ثطذی اظ ضفتبضّبی آلَزُ 

ثبقس وِ وٌٌسُ ٍ ؾؼی زض ضاؾتبی ثْجَز ٍ ثْؿبظی هحیٍ آلَزُ هی

ثبقس.اهطٍظُ یي الوللی هیهؿتلعم تهَیت همطضات زاذلی ٍ لَاػس ث

-ذُط ثعضگی وِ ثكط اظ ًبحیِ هكىالت ظیؿت هحیُی احؿبؼ هی

ًوبیس، ًِ تٌْب آضاهف ٍ اهٌیت ظًسگی اٍضا ثطّن ظزُ ثلىِ هَرَزیت 

اٍضا ّن زض هؼطو تْسیس ٍ ذُط لطاض زازُ اؾت. ثٌبثطایي زض وٌبض 

هكىالتی وِ ثكط زض حبل حبيط زاضز، فبرؼِ ثْن ذَضزى تؼبزل 

-ثبقس وِ آلَزگییؿت هحیُی یىی اظ هؿبئل هْن زضایي ثبضُ هیظ

ّبی هحیٍ ظیؿت ثِ ٍیػُ آلَزگی زضیبّب یىی اظ هؿبئل تْسیس 

ثبقس. حوبیت ّب هَارِ هیوٌٌسُ ّؿتٌس وِ ثكط زضحبل حبيط ثب آى

ّبی انلی ٍ ٍ حفبظت اظ هحیٍ ظیؿت ثِ ػٌَاى یىی اظ اضظـ

َضی وِ حك ثط هحیٍ ظیؿت اؾبؾی زض ؾُح ثیي الوللی اؾت ثِ َ

ّب لطاض گطفتِ اؾت. زض تحمیك پیف ضٍ ؾبلن زض وٌبض ؾبیط اضظـ

ثطآًین وِ ًظبم حمَلی حبون ثط حفبظت اظ هحیٍ ظیؿت زضیبیی ضا 

 هَضز ثطضؾی لطاض زّین.

 کليبت-1

زض تحمیك پیف ضٍ ثِ ثطضؾی آلَزگی ظیؿت هحیُی ٍ ًظبم 

 پطزاظین.یی هیحمَلی حبون ثط حفبظت اظ هحیٍ ظیؿت زضیب

محيط زیست دریبیی -1-1
1

 

وِ اذیطاً هَضز تَرِ ثؿیبضی زض ػطنِ ثیي هحیٍ ظیؿت زضیبیی 

الوللی ٍ لَاًیي زاذلی وكَضّب لطاض گطفتِ اؾت ثركی اظ 

ّب ٍ اًكؼبثبت اوَؾیؿتن ثیي الوللی اؾت وِ قبهل زضیبّب،الیبًَؼ

ّب ٍ زضیبّب زضثط ثبقس. ػالٍُ ثطایٌىِ، توبم آًچِ الیبًَؼّب هیآى

قَز. ثٌبثطایي گیطًس اظ هَرَزات ظًسُ ٍ زیگط هٌبثغ ضا قبهل هیهی

ّبی ظیطؾُح، هحیٍ ظیؿت زضیبیی قبهل ؾُح، فًبی فَلبًی، آة

ّب، توبهی هَرَزات ظًسُ زضیبیی، ثؿتط ٍ ظیط ثؿتط زضیبّب ٍ الیبًَؼ

-ًِّبی ًوه هتهل ثِ زضیب، زّبًِ ضٍزذبّبی هطربًی، زضیبچِنرطُ

 (.Almutair,2016:63ثبقس)ّب ٍ زضیبّبی ثؿتِ ٍ ًیوِ ثؿتِ هی

 آلًدگی زیست محيطی -2-1

                                                           
1
 - Marine environment 

تؼییي ٍ تؼطیف زلیك آلَزگی ثِ ؾجت ػسم زؾتطؾی ثِ اَالػبت 

ثبقس ی ظیؿت هحیُی وبضی ؾرت هیػلوی ٍ ثِ ضٍظ زض ظهیٌِ

چَى پیف ثیٌی ٍ هیعاى آلَزگی ٍ ًَع آلَزگی ٍ ػَالت آى هتغیط 

ثبقس. ٍرَز همساضی ظیبز هَاز ربهس یب گبظ ٍ هبیغ احتوبل زاضز زض هی

ّبی هرتلف ایزبز ًوبیٌس. ثطاؾبؼ هبزُ ّبی گًَبگَى، آلَزگیهحیٍ

وٌَاًؿیَى آلَزگی فطاهطظی، آلَزگی یؼٌی افعٍزى هؿتمین ٍ یب  1

غیط هؿتمین ّطًَع هَاز یب اًطغی زض هحیٍ ظیؿت ثِ ٍؾیلِ اًؿبى 

ؾبظز ٍ زضَجیؼت ؾالهت ثكط ضا ثب ذُط هَارِ هیوِ زض ًتیزِ آى 

ثِ هٌبثغ حیبتی ٍ ظیؿتی ٍ ؾیؿتن حیبت ظیبى ٍاضز وٌس ٍ ثِ 

ّبی لبًًَی نسهِ ثعًس . ّوچٌیي، گطٍُ ثطزاضیاهىبًبت ٍ ثْطُ

تؼطیف آلَزگی  1969هكتطن هترههیي اهَض ػلوی آلَزگی زضیبّب 

وِ آلَزگی،  ًوبیسهحیٍ ظیؿت زضیبیی ضا ثسیي نَضت ثیبى هی

افعٍزى هؿتمین یب غیط هؿتمین هَاز یب اًطغی ثِ هحیٍ ظیؿت 

زضیبیی ثِ ٍؾیلِ ثكط وِ ؾجت ایزبز آحبض ظیبًجبضی وِ ثِ هٌبثغ ظًسُ 

نسهِ ٍاضز ًوبیس ٍ ؾالهت ثكط ضا ثِ ذُط ثیبًساظز.افعٍى ثط آًىِ، زض 

زض تؼطیف آلَزگی آهسُ اؾت وِ ّط  1973وٌَاًؿیَى هبضپل  2هبزُ 

ای وِ ثِ زضیب ٍاضز قَز ٍ ذُطاتی ثطای اًؿبى زاقتِ ثبقس ٍ ثِ بزُه

هٌبثغ ظًسُ ٍ حیبت زضیبیی نسهِ ثعًس ٍ هبًؼی ثطای اؾتفبزُ هكطٍع 

-19: 1394قَز )فتحی، اظ زضیبّب ایزبز ًوبیس، ؾجت آلَزگی هی

18.) 

 تبریخچٍ حقًق بيه المللی محيط زیست -3-1

هحیٍ ظیؿت ظهبى ظیبزی ؾپطی  اظ اثتسای تبضید حمَق ثیي الولل

ای ٍ چٌس ّبی رْبًی، هٌُمِقَز اهب ثب حمَق هسضى تالـًوی

ربًجِ اظ َطیك ضغین هؼبّساتی ، ایزبز حمَق اظ َطیك ضٍیِ لًبیی ٍ 

ّب ٍ حمَق ًطم نَضت پصیطفتِ اؾت.افعایف هؼبّسات، وٌَاًؿیَى

طاهطظی ّب زض حوبیت اظ هحیٍ ظیؿت ثیي الوللی ثب زیسگبُ فپطٍتىل

ثبقس. زض حبل حبيط ٍ حتی زض ثبقس ٍ هبًٌس گصقتِ ًویٍ رْبًی هی

ؾٌس هحیٍ ظیؿتی ثیي  255ّب ثیف اظ یه ضثغ لطى گصقتِ زٍلت

ؾٌس زضایي حَظُ ضا  1555اًس ٍ تمطیت الوللی ضا ارطائی ًوَزُ

اًس،حمَق هحیٍ ظیؿت هسضى ثطَجك ػطف تىبهل همطضاتی ًوَزُ

گؿتطـ زض حمَق ًطم زض ًْبیت ٌّزبضّب ٍ یبفتِ اؾت ٍ ثِ زًجبل 

انَل آى ثِ ضؾویت قٌبذتِ قسُ اؾت وِ ضقس حمَق ثیي الولل 

ّبی ثؿیبضی اظ َطیك هزوغ هحیٍ ظیؿت ؾجت تهَیت لُؼٌبهِ

ّبی ثیي ػوَهی ٍ قَضای اهٌیت ٍ زیگط ًْبزّبی ترههی ؾبظهبى

الوللی قسُ اؾت اهب حوبیت رْبًی اظ هبّیت هحیٍ ظیؿت ثِ ََض 

-ّبی اتفبق افتبزُ اذیط ٌَّظ اثتسایی هیپطاوٌسُ زض رْبى زض پسیسُ

 (.79: 1393ثبقس)تمی ظازُ، 



 

 اَميت حفبظت از محيط زیست دریبیی -4-1

ّب ٍ الساهبت هَحط ثط ضٍی وطُ ظهیي آحبض ػبم زض اغلت فؼبلیت

قَز ٍ اذتهبل ثِ یه ًمُِ الكوَل ٍ فطاگیطی ثط َجیؼت ٍاضز هی

ای اضز ّطچٌس احتوبل زاضز الساهبت رعئی یب هٌُمِیب وكَض ذبل ًس

ذبل ًیع ًوَز ثیكتطی زاقتِ ثبقس لصا زض هزوَع آحبض ظیبًجبض 

ترطیت هحیٍ ظیؿت گطیجبًگیط ول ربهؼِ ثكطی اػن اظ ًؿل 

ّبی آیٌسُ ذَاّس ثَز ثِ ایي رْت هحیٍ هَرَز ٍ ًؿل

یف ثبقس ٍ ثِ ّویي ػلت ثَز وِ پظیؿت،هیطاث هكتطن ثكطیت هی

غاًَیِ  19ًَیؽ َطح رطائن ػلیِ نلح ٍ اهٌیت ثكطی ههَة 

نسهبت ػوسی ٍ قسیس ثِ هحیٍ ظیؿت ضا اظ  26زض هبزُ  1991

ًوبیٌس)ثطظگط، رولِ رطائن ػلیِ نلح ٍ اهٌیت ثكطی تلمی هی

1397 :9.) 

تطیي زض حبل حبيط حك ثط هحیٍ ظیؿت یىی اظ تَؾؼِ یبفتِ

اًیي اؾبؾی ثؿیبضی اظ وكَضّب حمَق ّوجؿتگی تلمی ٍ ثِ ٍؾیلِ لَ

قٌبؾبیی قسُ اؾت ٍ زض حمیمت حك ثط هحیٍ ظیؿت ثِ ؾجت 

هَضز تهَیت لطاض گطفتِ اؾت .  1972انل اٍل اػالهیِ اؾتىْلن 

-اضتجبٌ ثیي حمَق ثكط ٍ حوبیت اظ هحیٍ ظیؿت اظ اهَض لُؼی هی

ثبقٌس وِ زض وٌفطاًؽ اؾتىْلن ٍيغ گطزیسُ اؾت)قْسازًػاز ٍ 

 (.71: 1399ّوىبضاى، 

ایًبً ایٌىِ، حك ثط هحیٍ ظیؿت ؾبلن ثؼٌَاى یه حك اؾبؾی ٍ 

ثٌیبزیي ربی ذَز ضا زض هزوَػِ حمَق ثكط ثبظ وطزُ اؾت. تَرِ 

ّبی حمَق هسًی ٍ ؾیبؾی ٍ ٍیػُ ثِ ایي حك ؾجت قٌبذت ظطفیت

حمَق التهبزی ٍ فطٌّگی ٍ ارتوبػی قسُ اؾت. حك ثِ هحیٍ 

ت، حك ثِ ظًسگی ثب اؾتبًساضز ، حك ظیؿت ثؼٌَاى ثركی اظ حك حیب

ّبی فطٌّگی ثِ ثْساقت، حك ثِ َّای ؾبلن، حك ثِ ػالیك ٍ ٍیػگی

هَضز تَرِ لطاض گطفتِ ٍ زض زضٍى ًؿل اٍل حمَق ثكط گؿتطـ 

یبفتِ اؾت وِ زضایي ضاؾتب، حك ثط هحیٍ ظیؿت ثؼٌَاى یىی اظ 

 انلی تطیي حمَق ثكط قٌبذتِ قسُ اؾت)ّوبى هٌجغ(.

ی محيط زیست دریبَبآلًدگ -2
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ّب، تبحیطّبی ظیؿت هحیُی، زض ایي لؿوت ثِ هٌبثغ آلَزُ وٌٌسُ

 پطزاظین.ّب ٍ زیگط هَاضز زضایي ذهَل هینالحیت زٍلت

                                                           
2
 - Environmental pollution of the seas 

مىببع ي مىشب آالیىذٌ ي اثرات َر یک بر محيط زیست -1-2

 دریبیی

آلَزگی زض زضیب ثِ چٌس َطیك ٍرَز زاضز وِ آلَزگی زض زضیب، 

ثبقس. ّوچٌیي ثؼًی ىی ٍ آلَزگی اظ َطیك َّا هیآلَزگی زض ذك

قًَس. ّوچٌیي ّب ّؿتٌس وِ ثِ زؾت اًؿبى ثِ زضیب ٍاضز هیآالیٌسُ

زض اضتجبٌ ثب آلَزگی اظ َطیك َّا قبیس ثتَاى گفت آة آلَزُ پؽ اظ 

قًَس یىی اظ آلَزُ ّب ضا وِ اظ چٌس هٌُمِ هرتلف ضز هیثبضاى

 قًَس.وِ ثِ زضیب ضیرتِ هی ثبقٌسّب اظ َطیك َّا هیوٌٌسُ

آلَزگی زض زضیب وِ چْبض هٌجغ ػوسُ زضایي حَظُ ٍرَز زاضز وِ اظ 

ّبی ثؿتط زضیب ٍ هٌبثغ رولِ وكتیطاًی، ترلیِ هَاز ظایس، فؼبلیت

آلَزگی هؿتمط زض ذكىی ٍ رَ اؾت . آلَزگی زضیبیی تب حسٍزی 

هَتَض ّبیی وِ ثب ثبقس. وكتیّب هیًتیزِ ػولیبت هؼوَلی وكتی

فطؾتٌس ّب ثِ َّا هیوٌٌس ٍ ًیع زٍزّبیی وِ آىزیعل ًفتی وبض هی

ّبی غیط ًفتىف ًیع اظ گطزز.ثؼًی اظ وكتیزض ًْبیت ثِ زضیب ثبظ هی

ًوبیٌس ٍ ایي هربظى ؾَذت ثطای پط وطزى آة هَاظًِ اؾتفبزُ هی

-ّبی آلَزُ ثِ ًفت ضا لجل اظ ثبضگیطی هزسز ثِ زضیب هیآة

تَاًٌس ای ًیع هیّبی ّؿتِثطذی اظ وكتی ضیعًس.ّوچٌیي،

ّب ثب ّط ؾَذتی وِ وبض وٌٌس، هٌكبآلَزگی ثبقٌس، ولیِ وكتی

ّب ٍ فبيالة ذَز ضا هؿتمیوب ثِ زضیب ثطیعًس ؾجت چٌبًچِ ظثبلِ

 (.51: 1388قًَس)رؼفطی هؿبػس، آلَزگی هی

قًَس قبهل ّوچٌیي، اًَاع انلی هَاز ظایسی وِ ثِ زضیب ضیرتِ هی

ّب، از ضازیَاوتیَ، هَاز ثسٍى ههطف ًظبهی، يبیؼبت تهفیِ ذبًِهَ

ثبقس وِ حبٍی اًَاع ّبی نٌؼتی هیفبيالة ٍ هَاز ظایس وبضذبًِ

ثبقٌس وِ ترلیِ هَاز ظایس ثطػىؽ ػٌبنط آلَزُ وٌٌسُ آة هی

تَاًس هبهَضیت انلی وكتیطاًی حبلت ػوسی زاضز ٍ هؼوَال هی

ِ ایي ؾجت اؾت وِ ترلیِ هَاز ظایس وكتی حبهل هَاز ظایس ثبقس ٍ ث

زض حمیمت ازاهِ آلَزگی ایزبز قسُ زض ذكىی اؾت.افعٍى ثط آًىِ، 

ّبی ثؿتط زضیب آلَزگی ػوسی زض تبؾیؿبت زضاضتجبٌ ثب فؼبلیت

-اوتكبف ٍ ثْطُ ثطزاضی ًفت ٍ گبظ زض ثؿتط زضیبّب ون هكبّسُ هی

ی نٌؼتی ّبگطزز هگط زض ظهیٌِ ضیعـ يبیؼبت زاذلی ٍ پؽ هبًسُ

ٍ همساض اًسوی هَاز ظایس ًفتی ٍ قیویبیی، اهب آلَزگی غیط ػوسی یب 

ّب ثب ایي تهبزفی هوىي اؾت زض احط اًفزبض تبؾیبؾبت، تهبزم وكتی

ّب ثِ ؾجت فطؾبیف َجیؼی یب ثطذَضز تبؾیؿبت، تطویسى لَلِ

اقیبیی هخل تَضّبی هبّیگیطی ثبقس. همساضی اظ آلَزگی ًیع هوىي 

ّبی هٌگٌع زض ثؿتط ثیي الوللی زضیبّب ثِ اؾترطاد ولَذِاؾت ثط احط 
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ایًبً ایٌىِ، هٌجغ زیگطی وِ ثؿیبض هْن اؾت ٍ حسٍز ؾِ چْبضم اظ 

آلَزگی زضیبیی اؾت ٍاضز قسى هَاز آلَزُ وٌٌسُ هؿتمط زض ذكىی 

ی نٌؼتی ّبّب قبهل فبيالة، پؽ هبًسُثِ زضیب اؾت. ایي آلَزگی

 قًَس.ّب ٍاضز آة زضیب هیوِ هؿتمیوب ٍ یب ثِ َطق ضٍزذبًِ

ّب ٍ احطات ّطیه ثبیس ًَع ثِ زیگط ؾري، ثطای قٌبؾبیی آالیٌسُ

ّبی ًفتی، ّب هكرم قَز وِ اظ رولِ فبيالة، ّیسضٍوطثيآالیٌسُ

ثبقس ضؾَثبت، يبیؼبت ذُطًبن، هَاز ؾوی ٍ تزعیِ اتوؿفطی هی

ّبی نٌؼتی ٍ تَؾؼِ زض ّط هٌُمِ ًَع ٍ هیعاى وِ ثؿتِ ثِ فؼبلیت

ّب ثب یىسیگط هتفبٍت اؾت . ّوچٌیي، هبّیت ٍ قست احط ّطیه آى

ّب هتٌبؾت ثب هیعاى تبحیط ثط ظًزیطُ غصایی ، ؾالهت اظ آالیٌسُ

ای ٍ هعایبی ػوَهی، هٌبثغ ؾبحلی ٍ زضیبیی قبهل تٌَع گًَِ

شوط اؾت ایطاى وِ رعء قًَس.الظم ثِ التهبزی ٍ ارتوبػی هؼیي هی

ّب ثبقس یىی اظ هْوتطیي آالیٌسُگطٍُ وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ هی

ثبقس . ایًبً ایٌىِ، تَؾؼِ نٌبیغ زضیبیی ٍ زض حَظُ فبيالة هی

ّبی ػولیبتی زض هٌبَك ؾبحلی وِ ثِ رْت زؾتطؾی تَؾؼِ ؾبیت

ثبقس، ًِ آؾبى ثِ زضیب ٍ تؿْیل زض پكتیجبًی ػولیبت زضیبیی هی

ٍ ؾجت افعایف فبيالة نٌؼتی گطزیسُ ثلىِ ضقس روؼیت ضا ثِ فم

ّوطاُ زاضز وِ احطات ؾَء فبيالة ضا قست زازُ اؾت. ترلیِ 

تَاًس ؾالهت ػوَهی ضا چِ اظ َطیك توبؼ ثب فبيالة ثِ زضیب هی

ّبی آلَزُ ثِ ذُط ثیبًساظز ٍ ّبی آلَزُ ٍ یب اؾتفبزُ اظ هبّیآة

كسُ ؾجت احطات ؾَء ََالًی ّوچٌیي، ترلیِ فبيالة تهفیِ ً

ّبی حؿبؼ ؾبحلی ثِ ؾجت تأحیط هست ضٍی اوَلَغی اوَؾیؿتن

قَز.ػبهل زیگط ٍضٍز فبيالة، تؼساز ّب هیهَاز هغصی ٍ زیگط آالیٌسُ

ثبقس.ػالٍُ ثط آى، زض هحیٍ ّب ٍ قٌبٍضّب هیضٍ ثِ افعایف وكتی

ّویت ّبی ًفتی اظ اظیؿت زضیبیی زاضای شذبیط ًفتی، ّیسضٍوطًجي

ّبی ثؿیبضی ثطای ثبقٌس وِ ایي هٌبَك فؼبلیتثؿیبضی زاضا هی

گیطز وِ ّطیه زاضای اوتكبف، اؾترطاد، حول ٍ ثبضگیطی اًزبم هی

ثبقٌس.هًبف ثطایٌىِ، ضؾَثبتی وِ تَؾٍ احطات هحیٍ ظیؿتی هی

قًَس ّبی زضیبیی ٍ ؾبحلی حول هیّب ثِ اوَؾیؿتنضٍزذبًِ

-4: 1386ثبقٌس)ًزفی ًؿت، یبیی هیآالیٌسُ ثطای هحیٍ ظیؿت زض
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ثطٍظ آلَزگی ثِ هحیٍ ظیؿت، حیبت آثعیبى، حیَاًبت ٍ ًیع 

ؾبظز. آلَزگی هحیٍ ظیؿت زضیبّب زض پطًسگبى ضا پط هربَطُ هی

ثبقس وِ ّبی اؾبؾی زض ؾُح رْبى هیحبل حبيط یىی اظ ثحطاى

ًوبیس ٍ ثب تَؾؼِ وكتیطاًی هیعاى ٍ ًَع س هیحیبت ثكطت ضا تْسی

وٌس وِ احطات ًبهُلَثی ثط تؼبزل هحیٍ آلَزگی افعایف پیسا هی

-ّب غیط لبثل رجطاى هیؾبظز وِ ثطذی اظ آىظیؿت زضیبیی ٍاضز هی

 ثبقٌس.

 َب در زميىٍ آلًدگی دریبَبصالحيت ديلت -3-2

ظیؿت زضیبیی نالحیت ارطای لَاػس ٍ همطضات هطثٌَ ثِ هحیٍ 

-ّبی ؾبحلی ٍ زٍلتّبی نبحت پطچن، زٍلتتَاًس تَؾٍ زٍلتهی

ّبی نبحت ثٌسض ثِ زضربت هرتلف ٍ حؿت هٌجغ آلَزگی ٍ هحل 

ٍلَع ًمى یب ذؿبضت ٍاضز ثِ هحیٍ ظیؿت اػوبل قَز. آلَزگی 

حمَق زضیبّب  1982هحیٍ ظیؿت زضیبّب ثطاؾبؼ وٌَاًؿیَى 
3

زض 

ّبی نبحت پطچن لطاض زاضز ٍ حیُِ نالحیت ٍ ضؾیسگی زٍلت

ّبی نبحت پطچن زض ایي وٌَاًؿیَى زٍلت 217ثطاؾبؼ هفبز هبزُ 

نَضت ٍرَز ّطگًَِ ًمى زض ظهیٌِ هحیٍ ظیؿت زضیبی آظاز ثِ 

تَاًٌس اظ ؾبیط وكَضّب هَيَع ضؾیسگی ٍ زض نَضت ًیبظ هی

زضذَاؾت ّوىبضی ًوبیٌس. وكَض نبحت پطچن ثطاؾبؼ لَاًیي 

لِ ضا هَضز ضؾیسگی لطاض زازُ ٍ گعاضـ الساهبت زازضؾی ذَز هؿئ

ّبی ثیي الوللی شیهالح ٍ ّطوكَضی وِ ذَز ضا ثِ ؾبظهبى

 (.11: 1396)حىین ظازُ، .زضذَاؾت ًوبیس اضائِ ذَاّس ًوَز
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آلَزگی زضیبّب اظ هؿبئل رسیس زض ػطنِ حمَق ثیي الولل زضیبّب 

وِ زضیبّب َجك هبّیت ذَز هىبى هٌبؾجی ثطای اضتىبة ثبقس هی

ّبی هَرَز زض زضیبّب ػلی ثبقٌس. آظازیثطذی اػوبل هزطهبًِ هی

الرهَل زض هٌُمِ زضیبی آظاز ثِ ّوطاُ انل نالحیت زٍلت 

نبحت پطچن اهىبى ؾَء اؾتفبزُ اظ ایي هَاضز ضا ایزبز ًوَزُ اؾت. 

سیسی ػلیِ اهٌیت زضیبّب افعایف آلَزگی هحیٍ ظیؿت زضیبّب ثِ تْ

وٌس ثب ٍ وكتیطاًی هجسل گكتِ اؾت وِ ربهؼِ ثیي الوللی ؾؼی هی

اتربش تساثیط ٍ الساهبت پیكگیطاًِ ثِ هجبضظُ ثب آلَزگی زض زضیبّب 

ّب تبوٌَى هَفك ثِ همبثلِ ثپطزاظز اهب تهَیت وٌَاًؿیَى ٍ هَافمتٌبهِ

ثبقس وِ ی هیاًس. ٍرَز چٌیي هكىالت ٍ هَاًؼثب ایي اهط ًكسُ

ّب ضا ثِ اًسیكِ رطم اًگبضی اػوبل هخل آلَزُ ؾبظی هحیٍ زٍلت

ؾبظز تب ثتَاًس ثِ هجبضظُ ثب ایي پسیسُ ثپطزاظز. اظ زضیبی آظاز هَارِ هی

َطیك رطم اًگبضی آلَزگی زضیبّب فطنت حوبیت ٍ حفبظت اظ ایي 

صا ّب فطاّن ذَاّس قس لهحیٍ فطاتط اظ تؼْسات هجتٌی ثط وٌَاًؿیَى

لسضت ثبظزاضًسگی حمَق ویفطی ٍ يوبًت ارطاّبی ویفطی ثیكتط اظ 
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Sea(UNCLOS). 



 

حمَق هجتٌی ثط هؿئَلیت هسًی اؾت . ایًبً ایٌىِ، هحیٍ ظیؿت 

زضیب ثرف اؾبؾی ٍ غیط لبثل تفىیه اظ زیگط ارعای هحیٍ ظیؿت 

-ثبقس ٍ توبهی ارعای هحیٍ ظیؿت ثب ّوسیگط زض اضتجبٌ هیهی

صاضًس ٍ ّطگًَِ آلَزگی هحیٍ ظیؿت گثبقٌس ٍ ثط یىسیگط تبحیط هی

گصاضز. الٌْبیِ ایٌىِ، ایزبز ٌّزبضّب ٍ زضیبّب ثط زیگط هٌبَك تبحیط هی

ّب ثطای حوبیت ٍ حفبظت رْبًی اظ هحیٍ ظیؿت زؾتَضالؼول

ّبی ؾبظهبى هلل هتحس ضارغ ثِ حمَق زضیبّب هحهَل وٌفطاًؽ

حفظ ٍ اؾت ٍ الساهبت ربهؼِ رْبًی زض چٌس زِّ اذیط ًؿجت ثِ 

ّبی ثیي ّب ٍ ؾبظهبىحوبیت اظ هحیٍ ظیؿت زضیبّب تَرِ زٍلت

ّبی ػوَهی غیط زٍلتی ضا ثِ هؿألِ هحیٍ الوللی ٍ حتی ؾبظهبى

ظیؿت رلت ًوَزُ اؾت .پیكگیطی اظ ٍلَع رطم ظیؿت هحیُی زض 

همطضات هرتلف ثیي الوللی هَضز تَرِ لطاض گطفتِ اؾت. انل پبًعزُ 

ًوبیس وِ: ثِ رْت حفظ هحیٍ ظیؿت، هی وٌَاًؿیَى ضیَ ًیع ثیبى

وكَضّب ثبیؿتی يَاثٍ ٍ هؼیبضّبی پیكگیطاًِ حوبیتی ضا َجك 

ّبی ذَز هَضز اؾتفبزُ لطاض زٌّس .پیكگیطی اظ آلَزگی تَاًبیی

-ّب زض رلَگیطی اظ آلَزگی هیزضیبّب اظ ٍظبیف انلی زٍلت

 (. 12ثبقس)ّوبى، 
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ّسف ؾبظهبى ثیي الوللی زضیبًَضزی، تؿْیل ّوىبضی ٍ هجبزلِ 

اَالػبت هیبى وكَضّبی ػًَ زض ظهیٌِ هَيَػبت فٌی هطثٌَ ثِ 

ثبقس وِ وكتیطاًی ٍ ایزبز ػبلی تطیي هؼیبضّبی ایوٌی زضیبیی هی

زضایي ضاؾتب ایوَ زاضای ههَثبت هتؼسزی زض ظهیٌِ حفبظت اظ 

ّبی هرتلف ایٌىِ اػًبی ایوَ زٍلتهحیٍ ظیؿت اؾت.ثبتَرِ ثِ 

ّبی ثبقٌس لصا انَل هَضز ثحج زض ٍالغ لَاػس حبون ثط زٍلتهی

ػًَ ایوَ
4
زض حفبظت اظ هحیٍ ظیؿت ٍ هجٌبی ًظطی تؼْسات  

ثبقس ٍ انل تَؾؼِ پبیساض ّب زض ارطای ههَثبت ایي ؾبظهبى هیزٍلت

س. الظم ثبقٌٍ انل رلَگیطی ٍ احتیبٌ اظ انَل حبون ثط حفبظت هی

اػالهیِ  2، انل 1972ثِ شوط اؾت وِ اػالهیِ اؾىْلن 

-زضایي ذهَل هی 2552،اػالهیِ زّلی ًَ،ٌّس1992ضیَ

 (.23: 1399ثبقٌس)ضحیوی، 

ارتببط ميبن تحقيقبت علمی دریبیی ي مقًلٍ حفبظت  -1-3

 حقًق دریبَب 1982از محيط زیست در کىًاوسيًن 

ّبیی هطثٌَ ّب ٍ آظهبیفِتحمیمبت ػلوی زضیبیی، ثِ ؾلؿلِ هُبلؼ

ّب اظ هحیٍ ظیؿت زضیب ثِ قَز وِ ثب ّسف افعایف آگبّی اًؿبىهی
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ضؾٌس وِ زضایي ضاؾتب ؾِ هحَض انلی ثطای ایي همَلِ ٍرَز اًزبم هی

زاضز وِ اظ رولِ فمساى ضاثُِ ؾلؿلِ هطاتجی، فمساى یه الگَی ٍاحس 

-ّب هیلتحفبظت اظ هحیٍ ظیؿت، تىلیف ثِ ضػبیت حمَق ؾبیط زٍ

ثبقس.ثب تَرِ ثِ ؾِ هحَض هصوَض قىی ًیؿت وِ افعایف زاًف ٍ 

آگبّی ػلوی پیطاهَى پیبهسّبی فؼبلیت اًؿبًی ثط هحیٍ ظیؿت، 

پیف قطٌ انلی ثطای لبًًَگصاضی ٍ ٍيغ لَاػس زض اضتجبٌ ثب حمَق 

ثبقس. ثِ ّویي ّب زضایي حَظُ هیهحیٍ ظیؿت ٍ تجییي ؾیبؾت

ٌیي تحمیمبتی وِ ؾٌگ ثٌبی زاًف رْت الظم اؾت وِ ثیي چ

زٌّس ّبی هسیطیتی آگبّبًِ اًزبم هیهحى ضا ثطای تهوین ؾبظی

ػلی الرهَل زض اضتجبٌ ثب هٌبَك حفبظت قسُ زضیبیی، ثب زؾتِ 

زیگط تحمیمبت وِ ثِ ََض هؿتمین اضتجبَی ًساضز ثبیؿتی تفىیه 

ّی لبئل قس.الٌْبیِ ایٌىِ، حفبظت اظ هحیٍ ظیؿت ثسٍى زاقتي آگب

-ای اًتعاػی هیزضهَضز ٍيؼیت، ذُطّب ٍ تْسیسّبی هطثٌَ پسیسُ

ثبقس وِ زض ٍيؼیت وًٌَی زذبلت ثكط زض هحیٍ ظیؿت َجیؼی 

ًوبیس.ّوچٌیي، زض حبل حبيط ضٍقي اؾت وِ تحمیمبت هٌُمی ًوی

ّب ثبیؿتی زض چبضچَة یه ؾلؿلِ ػلوی زض ػطنِ زضیبّب ٍ الیبًَؼ

رَز زض ػطنِ حمَق ثیي الولل اظ همطضات ٍ هَاظیي ثیي الوللی هَ

رولِ همطضات ٍ هَاظیي هطثٌَ ثِ حفبظت اظ هحیٍ ظیؿت نَضت 

ّب ٍ پصیطز وِ ثِ ذَزی ذَز حمَق ٍ تؼْساتی ضا ثطای توبهی زٍلت

ّبی ثیي الوللی زضایي ضاؾتب زض پی زاضز. الظم ثِ شوط اؾت ؾبظهبى

ًوي تحمیمبت ّبی هتایي ًىتِ ضا ًجبیس اظ ًظط زٍض زاقت وِ فؼبلیت

ػلوی زضیبیی ذَز ثبیس ثب ّسف افعایف زاًف ربهؼِ ثكطی پیطاهَى 

حفبظت هَحطتط اظ هحیٍ ظیؿت، ثِ ٍیػُ هحیٍ ظیؿت زضیبیی ثِ 

 (.92-98: 1391اًزبم ضؾٌس)هسًی، 

َب در حمبیت ي حفبظت از صالحيت ي مسئًليت ديلت -2-3

 1982محيط زیست دریبیی در کىًاوسيًن 

هكىالت پیف ضٍی ثحج حوبیت ٍ حفبظت اظ  هْوتطیيیىی اظ 

-هحیٍ ظیؿت زضیبیی هؿئلِ نالحیت ٍ اثْبهبت زضایي هَضز هی

ّب ٍضای ایي ّبی زاذلی ٍ زضیبی ؾطظهیٌی زٍلتثبقس. اگطچِ آة

اثْبم ٍ تطزیس ٍرَز زاضز، ٌَّظ تىلیف هٌبَمی چَى هٌُمِ هزبٍض، 

تیطاًی ثیي ّبی هَضز اؾتفبزُ وكهٌُمِ اًحهبضی التهبزی، تٌگِ

الوللی، فالت لبضُ ٍ زضیبی آظاز ثِ زضؾتی هكرم ًیؿت. 

ذَز  4وٌَاًؿیَى ثیي الوللی هبضپل، ثطای اٍلیي ثبض ثِ اؾتٌبز هبزُ 

ثِ نطاحت ، ترلیِ ًفت ثِ زضیبی آظاز ضا ػولی هزطهبًِ تلمی ٍ 

ّبی نبحت پطچن( ضا هلعم ّبی هتؼبّس نبحت نالحیت)زٍلتَطف

ضتىبثی وطزُ اؾت. ثبٍرَز ایي، زض ثیكتط هَاضز ثِ تؼمیت ههبزیك ا

ّبی نبحت پطچن ثِ هطحلِ ارطا زض ایي نالحیت ٍ تؼْس زٍلت



 

زض لیبؼ ثب  1982آیس. ّوچٌیي، وٌَاًؿیَى حمَق زضیبّب ًوی

وٌَاًؿیَى هبضپل زضایي ظهیٌِ یه گبم فطاتط ضفتِ اؾت ٍ نالحیت 

رن ضا تمَیت ّبی نبحت ثٌسض ٍ نبحت پطّب ثِ ذهَل زٍلتزٍلت

 (.65-62: 1395ًوَزُ اؾت)لٌجطی رْطهی ٍ قفیؼی، 

ثب ٍرَز ایٌىِ تبحیط گصاضی ثكطیت ثط ظیؿت هحیٍ زضیبّب ارتٌبة 

ّب زضایي ػطنِ، آحبض هرطثی ضا ّبی حمَلی زٍلتًبپصیط اؾت، فؼبلیت

ثطربی گصاقتِ اؾت. اضازُ ػبم ربهؼِ رْبًی ثط پیكگیطی ، وٌتطل ٍ 

نسهبت ظیؿت هحیُی ٍ تبحیط هؿتمین ٍ غیط رلَگیطی اظ ثطٍظ 

هؿتمین ایي ذؿبضت ثط ثمبء رَاهغ اًؿبًی ؾجت گطزیسُ وِ 

پطزاذتي ثِ هَيَع رجطاى ذؿبضات ظیؿت هحیُی ارتٌبة ًبپصیط 

ّب لطاض زازُ قَز. وٌَاًؿیَى حمَق زضیبّب همطضاتی زض اذتیبض زٍلت

. ّوبًگًَِ وِ اؾت وِ ثِ ؾجت آى ثِ وٌتطل آلَزگی زضیبّب ثپطزاظًس

ّب ثطای رلَگیطی اظ ایطاز ذؿبضت ثِ ؾطظهیي زٍلت تؼْس زٍلت

ّب هلعم ّؿتٌس وِ ثِ زیگط،یه تؼْس یىزبًجِ ًیؿت، ولیِ زٍلت

ؾجت حمَق ثیي الولل ػطفی ثطای هوبًؼت اظ آلَزگی ظیؿت هحیٍ 

ّب زضیب ثِ ّوىبضی ثب یىسیگط ثپطزاظًس.ولیبت هؿئَلیت ٍ تؼْس زٍلت

حفبظت اظ ظیؿت هحیٍ زضیب ؾجت گطزیسُ وِ  ثط حوبیت ٍ

ّب تكریم، تهَیت ٍ ارطای لَاًیي الظم زضایي ثبضُ، ثط ػْسُ زٍلت

 (.85-82: 1399لطاض گیطز)قْساز ًػاز ٍ ّوىبضاى، 

هؿئَلیت هسًی ّن زض ضٍاثٍ هیبى وكَضّب لبثل تهَض اؾت ٍ ّن 

زض ضٍاثٍ ذهَنی اهىبى هُطح قسى آى ٍرَز زاضز. گطچِ زض 

ّبی ًبقی اظ آلَزگی ح ثیي الوللی زػبٍی ووتطی زضثبضُ ذؿبضتؾُ

ّب، ظیؿت هحیُی هُطح قسُ اؾت اهب زض ضٍاثٍ زاذلی اغلت زٍلت

گیطز. انل ّبی ذهَنی لطاض هیهحیٍ ظیؿت ثیكتط تحت حوبیت

ثٌیبزیي زض هؿئَلیت هسًی ذؿبضات ظیؿت هحیُی، چِ زض ػطنِ 

یبضی اظ وكَضّب اؾت.حك ثیي الوللی ٍ چِ زض لَاًیي ذهَنی ثؿ

زاقتي هحیٍ ظیؿت ؾبلن زض زؾتِ ؾَهیي ًؿل اظ حمَق ثكط 

قٌبؾبیی قسُ ٍ زض لَاًیي اؾبؾی اغلت وكَضّبی رْبى ثِ آى 

 (.263: 1393اقبضُ قسُ اؾت)هَؾَی ٍ َجبَجبئی ًػاز، 

َبی تحقيقبتی علمی اثرات زیبن ببر احتمبلی فعبليت -3-3

 ی محيط زیستدریبیی بر پيکرٌ

احطات ٍ تْسیسّبیی وِ زض ًتیزِ تحمیمبت ػلوی هحیٍ ظیؿت 

ّبی تحمیمبتی ثب احطات ؾبظًس فؼبلیتزضیبیی ضا ثب ذُط هَارِ هی

ّبی ذُطًبن ٍ حَازث ظیبى ثبض فیعیىی، نَتی، قیویبیی، فؼبلیت

ّب ثِ تٌْبیی ثط پیىطُ هحیٍ ثبقٌس وِ ّطوسام اظ ایي فؼبلیتهی

تَاًٌس ثط ّبی تحمیمبتی وِ هیزض فؼبلیت ؾبظز.ظیؿت ظیبى ٍاضز هی

هحیٍ ظیؿت احطات ظیبى ثبض فیعیىی ایزبز ًوبیٌس ػجبضتٌس اظ 

ّبی الیطٍثی، ًوًَِ ثطزاضی هتًوي وٌسى ٍ چیسى، اؾتمطاض زؾتگبُ

حبثت زض وف زضیب، اًساذتي تَض ٍ وكیسى تَض، لٌگط اًساظی، ًوًَِ 

ی ضیرتي ػولیبت ؾبهبًِثطزاضی اظ َطیك ٍؾبیل وٌتطل اظ ضاُ زٍض، 

ّب، ًَضافكبًی ثب قست ثبال ثطای ػولیبت آة پط فكبض ثطای زفي وبثل

ّبیی وِ هوىي اؾت ثبقٌس .ّوچٌیي، فؼبلیتتهَیط ثطزاضی هی

احطات ظیبى ثبض نَتی زاقتِ ثبقٌس هَاضزی هخل تحمیمبت ظلعلِ 

ؾٌزی، ثطـ ثطزاضی ظیطیي وف زضیب، هىبى یبثی نَتی ٍ اهخبل آى 

ضؾس ثطای وبّف آؾیت ایي هَاضز ثبیس اظ ثبقس وِ ثِ ًظط هییه

حسالل هٌبثغ نَتی ٍ ًیع حسالل ظهبى پرف آى ثطای زؾتیبثی ثِ 

ًتبیذ هَضز ًظط اؾتفبزُ ًوَز وِ زضایي نَضت ووتطیي احط ثط ظًسگی 

زضیبیی زاقتِ ثبقٌس. زض احطات ظیبى ثبض قیویبیی ًكبًگطّب، زاًِ 

ّبی ههطفی هَرَز زض ههطفی ٍ هؽ ٍ ثبتطی ّبیافكبًی، گطهبؾٌذ

تَاًٌس احطات ظیبى ثبضی ثط هحیٍ ظیؿت ّب زض حیي تحمیمبت هیآى

زضیبیی ٍاضز ؾبظًس وِ اگط اؾتفبزُ اظ ًكبًگطّبی قیویبیی ثطچیسُ 

قًَس ٍ اؾتفبزُ اظ اثعاضّبی ههطف قسًی وِ زاضای هَاز ذُطًبن 

-وٌس.زیگط فؼبلیتسا هیثبقٌس هوٌَع قَز ، ایي احطات وبّف پیهی

ّبی تحمیمبتی ّبیی وِ ثِ هحیٍ ظیؿت زضیب اظ َطیك فؼبلیت

ضؾبًٌس هَاضزی اظ رولِ ضیعـ ًفت، ذُطًبن ثِ زضیب آؾیت هی

ذطٍد هَاز اگعٍظ، ضیرتي ظثبلِ یب هَاز پالؾتیىی،  ترلیِ فبيالة ، 

لٌگط اًساظی ٍ ذطٍد ظثبلِ ذُطًبن، حَازث تهبزم یب ثِ گل 

ثبقس وِ ثطای پیكگیطی اظ رلیِ آة هرعى تؼبزل هیًكؿتي، ت

هَاضز هصوَض ّط وكتی تحمیمبتی ثبیس َجك همطضات هسیطیت ایوٌی 

ثیي الوللی
5
یب همطضات هؼبزل آى، تحمیمبت ػلوی ضا اًزبم زٌّس.ثِ  

زیگط ؾري ایٌىِ، حَازث زضیبیی ظیبى ثبض ثطای هحیٍ ظیؿت وِ زض 

زضیبیی تَؾٍ یه قٌبٍض هوىي ّبی تحمیمبتی ػلوی ًتیزِ فؼبلیت

ثبقس وِ هَاضزی هخل احطات ضفتبضی ثط اؾت اتفبق افتس هطثٌَ هی

ّبی ظیؿت قٌبذتی ٍ ظًسگی زضیبیی، ترلیِ قیویبیی، آلَزى گًَِ

آلَزى زض ًتیزِ اظ زؾت زازى تزْیعات، اذتالل فیعیىی زض 

ّب هبًٌس ذُبّبی حبزث زض رطیبى هبًَضّبی ًظبهی ٍ ظیؿتگبُ

ثبقس وِ ثطای پیكگیطی اظ ایي هَاضز ثبیس ضیؿه ًساظی هیلٌگطا

ی ؾفط پیف اظ اؾتمطاض یب ضّب ؾبظی ّطًَع ؾٌزی توبهی ثطًبهِ

تزْیعات اًزبم گطزز وِ زض نَضت لعٍم، هتهسی اهط تحمیمبت ثبیس 

تزْیعات ضا تؼویط یب انالح ًوبیس ٍ یب اظ ًیطٍی هترهم ثطای 

 (.95-98: 1391، وبّف ذُطات اؾتفبزُ ًوبیٌس)هسًی
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َبی مربًط بٍ مشکالت وبشی از اجرای کىًاوسيًن -4-3

 حفبظت محيط زیست دریبیی

ّبی هطثٌَ ثِ حفبظت هحیٍ ثِ رْت ایٌىِ ارطای وٌَاًؿیَى

ظیؿت زضیبیی ًیبظهٌس ثِ ایزبز تزْیعات ايبفی هوبًؼت اظ آلَزگی ٍ 

هكىالت ّب ّوَاضُ ثب ای اؾت آىّبی ٍیػُاػوبل همطضات ٍ وٌتطل

التهبزی، فٌی ٍ ؾیبؾی ًؿجتبً قسیسی ضٍثطٍ ّؿتٌس.لصا ارطای ایي 

ّب ٍ ّب ثطای هبلىبى نٌبیغ زضیبیی ػلی الرهَل وكتیوٌَاًؿیَى

ّب قسُ اؾت. ّوچٌیي،ف ثِ ؾجت هبّیت ثٌبزض ؾجت افعایف ّعیٌِ

ّب فطاهطظی آلَزگی هحیٍ ظیؿت زضیبیی، زض اغلت هَاضز زٍلت

هبیِ گصاضی اًفطازی ٍ لجَل همطضات ٍ توبیل چٌساًی ثِ ؾط

اؾتبًساضزّبی زقَاضتطی ثطای رلَگیطی اظ آلَزگی زضیب اظ ذَز ثطٍظ 

ّب زٌّس . ظیطا زض نَضت لجَل چٌیي قطایُی نٌبیغ زضیبیی آىًوی

زّس. افعٍى اهىبى ضلبثت ثب نٌبیغ زیگط وكَضّب ضا اظ زؾت هی

تِ ضا همهط انلی ثطایٌىِ وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ وكَضّبی پیكطف

زاًٌس اظ ؾَی زیگط رلَگیطی اظ آلَزگی ًیبظهٌس آلَزگی زضیبّب هی

ؾَُح ثبالی تىٌَلَظی ثَزُ ٍ ٍيغ اؾتبًساضزّبیی وِ ثب زاًف فٌی 

ضؾیس)نفبضظازُ ٍ ای ثِ ًظط هیّوبى ظهبى تُبثك ًساقت وبض ثیَْزُ

 (.511: 1385ّوىبضاى،

الولل ٍ ضًٍس تسٍیي ّوچٌیي، ٍرَز چٌیي هكىالتی زض ؾُح ثیي 

ّب زض اهط رلَگیطی اظ آلَزگی زضیبّب ّوچٌبى ازاهِ یبفتِ وٌَاًؿیَى

ّبی ثیي الوللی تالـ ثؿیبضی ثطای حصف همطضات پیف پب ٍ ؾبظهبى

 اًس.تط ًوَزُافتبزُ ٍ ایزبز همطضات زلیك

 خالَبی قبوًوی در حفبظت از محيط زیست دریبیی -5-3

بیی ذالّبیی لبًًَی ٍرَز زاضًس زض حفبظت اظ هحیٍ ظیؿت زضی

وِ اظ رولِ ًمم یب ًبوطآهس ثَزى همطضات ثیي الوللی، ؾبوت ثَزى 

لَاػس ٍ همطضات ثیي الوللی، ػسم وفبیت ؾبظٍوبضّبی حمَق ازاضی 

زض حفبظت اظ هحیٍ ظیؿت، يؼف حمَق هؿئَلیت هسًی زض 

ّبی ػیٌی رْت ثبقس.یىی اظ هخبلحفبظت اظ هحیٍ ظیؿت هی

َزى هؼٌبی ًبلم ٍ ًبوبضآهس ثَزى لَاػس ٍ همطضات ثیي ضٍقي ًو

الوللی زض حفبظت اظ هحیٍ ظیؿت زضیبیی ؾبذت رعایط ههٌَػی 

 1982ثبقس.وٌَاًؿیَى حمَق زضیبّبزض هٌبَك هرتلف زضیبیی هی

قطایٍ ٍ يَاثٍ ٍ ًحَُ ؾبذت رعایط ههٌَػی ضا زض هٌبَك 

ثیبى  65،56،87از اًحهبضی التهبزی، فالت لبضُ ٍ زضیبی آظاز زض هَ

زاقتِ اؾت لصا چَى وكَض ؾبحلی زض زضیبی ؾطظهیٌی اظ حمَق 

ثبقس ٍ هٌؼی ّن زض وٌَاًؿیَى حمَق زضیبّب حبوویتی ثطذَضزاض هی

زضثبضُ ؾبذت رعایط ههٌَػی زضایي هٌُمِ پیف ثیٌی ًكسُ اؾت 

زضًتیزِ وكَض ؾبحلی لبزض اؾت زض زضیبی ؾطظهیٌی ذَز السام ثِ 

هٌَػی وٌس. پؽ وٌَاًؿیَى حمَق زضیبّب زضثبضُ ؾبذت رعایط ه

هوبًؼت اظ احطات هرطة ظیؿت هحیُی ایي رعایط ًبوبم ثَزُ 

 (.186: 1394اؾت)وطیوی پَض ٍ ّوىبضاى، 

ای نطیح ٍ یب هًبف ثطایٌىِ، زضثؼًی هَاضز لَاػس ٍ همطضات اقبضُ

حتی يوٌی زض هوبًؼت اظ آلَزگی زضیبیی ٍ ثیبى تؼْسات ٍ 

ی آلَزُ وٌٌسُ ًساضز ٍ زضایي ثبضُ ؾبوت ّؿتٌس)ّوبى ّبهؿئَلیت

 هٌجغ(.

یب ایٌىِ گطایف حمَق ازاضی زض حفبظت اظ هحیٍ ظیؿت اػن اظ 

-هحیٍ ظیؿت زضیبیی هجتٌی ثط ضٍیىطز ّوىبضی گطایبًِ ثب آالیٌسُ

-ّبی ظیؿت هحیُی اؾت وِ ایي ضٍیىطز اظ ؾطوَة لًبیی ًمى

ایي ضٍیىطز زض وٌبض ًظبضت  ّبی ظیؿت هحیُی اوطاُ زاضز. ثط اؾبؼ

ّبی آالیٌسُ هحیٍ ظیؿت ، ثب ّبی ذُطًبن قطوتثط فؼبلیت

هصاوطُ، ّوفىطی، آهَظـ آلَزُ وٌسزگبى هحیٍ ظیؿت زضیبیی 

تَاى ثِ ّسف حفبظت اظ هحیٍ ظیؿت ؾطیؼتط ٍ ثب ّعیٌِ اًسن هی

: 1386زضیبیی ٍ رلَگیطی اظ آلَزگی آى حبنل قس)ػجسالْی، 

152.) 

ایٌىِ، ًظبم هؿئَلیت هسًی زض حفبظت اظ هحیٍ ظیؿت الٌْبیِ 

ػلی الرهَل هحیٍ ظیؿت زضیبیی ثب ًَالهی هَارِ اؾت ٍ حمَق 

هؿئَلیت هسًی هجتٌی ثط ػسم رَاظ ايطاض ثِ زیگطی اؾت.ثطاؾبؼ 

حمَق هؿئَلیت هسًی اقربل زض نَضت ٍاضز ؾبذتي ذؿبضت ثِ 

هؿئَلیت هصوَض زیگطاى ثبیس اظ ػْسُ رجطاى وبهل ذؿبضت ثطآیٌس. 

ًبظط ثط ذؿبضات غیط ػوسی اؾت اظ ضٍی ثی احتیبَی ، ؾْالًگبضی 

یب تهبزف اتفبق افتبزُ اؾت. زضًتیزِ حمَق هؿئَلیت هسًی ثطای 

پبؾد زازى ثِ ذؿبضاتی وِ اظ ضٍی ػوس ٍ یب ؾَء ًیت ثِ زیگطا ٍاضز 

ثبقس ٍ چٌیي هؿئَلیتی ثِ حمَق ویفطی اضربع قَز هٌبؾت ًویهی

قَز. زض  هَاضز ايطاض ػوسی زضنَضت لجَل نطف رجطاى یزازُ ه

ذؿبضت ٍ اًىبض يطٍضت ًیبظ ثِ حمَق ویفطی، زض حمیمت ثِ آلَزُ 

زّین وِ ثب زض ًظط گطفتي وٌٌسگبى هحیٍ ظیؿت زضیبیی اربظُ هی

پطزاذت غطاهت ثِ لطثبًیبى الساهبت ذَز، ثِ زیگطاى ثِ ََض ػبهساًِ 

 (.154وبى، ٍ آگبّبًِ ذؿبضت ٍاضز ؾبظز)ّ
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انل احتیبٌ اظ ؾِ رْت زض حوبیت اظ هحیٍ ظیؿت زضیبّب ٍ 

ًوبیس هَضز تَرِ لطاض ذُطاتی وِ هحیٍ ظیؿت ضا تْسیس هی

ثبقٌس تب الساهبت احتیبَی زض زض تغییطات آة ّب هىلف هیزاضز.زٍلت



 

زضیبیی ٍ نیس ثی ضٍیِ آثعیبى اتربش ٍ َّا، آلَزگی هحیٍ ظیؿت 

ًوبیس.گطم قسى ظهیي، تبحیطات ذُطًبن ٍ ثؿیبضی ثط هحیٍ ظیؿت 

-ّب، تپِزضیبّب ثط ربی گصاقتِ اؾت. ثط احط گطم قسى آة الیبًَؼ

ّب ثِ قست زض هؼطو ذُط اًس ٍ حیبت آىّبی هطربًی ؾفیس قسُ

ّبی ّبیی وِ زض ذُط رسی ًبثَزی تپِاؾت وِ یىی اظ هىبى

هطربًی لطاض زاضز، زضیبی آًسهبى زض اَطاف تبیلٌس اؾت. ثب گطم قسى 

ّبی لُت قوبل اظ هیعاى ًوه آة الیبًَؼ َّا ٍ آة قسى ید

هٌزوس قوبلی وبؾتِ قسُ اؾت. ایي اهط ؾجت ثِ پبییي لطاض گطفتي 

ّب ٍ زض ًتیزِ ایزبز احطات هرطة ظیؿت آة ؾطز زض الیبًَؼ

آى هخل وكَضّبی اؾىبًسیٌبٍی ٍ هحیُی زض وكَضّبی هزبٍض 

ضٍؾیِ قسُ اؾت. ّطچٌس وِ ثطذی ٌَّظ ّن زضثبضُ زذبلت ًمف 

ّبی قَضای اًؿبى زض تغییطات آة ٍ َّایی تطزیس زاضًس اهب گعاضـ

ثیي زٍلتی تغییطات آة ٍ َّایی حبوی اظ ایي اؾت وِ گبظّبی 

ّب، ػلت انلی گطم قسى َّا ٍ ای ًبقی اظ فؼبلیت اًؿبىگلربًِ

ثبقس. ثٌبثطایي یه انل ّب ٍ زضیبّب هیاضتفبع ظیبز اهَاد الیبًَؼ

احتیبَی  زض ضاؾتبی رلَگیطی ٍ وٌتطل تغییطات آة ٍ َّایی 

 (.41-42: 1396ضؾس)ثٌبفی ٍ آضـ پَض، يطٍضی ثِ ًظط هی

ّوچٌیي، ٍضٍز پؿوبًسّبی قیویبیی ذُطًبن ؾجت ثِ ذُط 

رْبًی زض ظهیٌِ افتبزى هحیٍ ظیؿت زضیبّب قسُ اؾت. ربهؼِ 

رلَگیطی اظ ٍضٍز هَاز قیویبیی ذُطًبن ثِ زضیبّب وبضّبی 

ای اًزبم زازُ اؾت. ثؼٌَاى هخبل، وٌَاًؿیَى لعٍم اَالع پطاوٌسُ

ضؾبًی ٍ رلت ضيبیت وكَضّب زض تزبضت هَاز قیویبیی ذُطًبن 

، ثِ ربی هوٌَػیت یب 1998ّب هَضخ ثطای هحیٍ ظیؿت ٍ آفت وف

ثبقس ز قیویبیی، اظ وكَضّب ذَاؾتبض ایي هیهحسٍزیت تزبضت هَا

وِ ثِ ٌّگبم ثبضگیطی ایي هَاز ثِ زیگط وكَضّب اَالع ضؾبًی قَز ٍ 

ّبی ّبضا رلت ًوبیٌس. وٌَاًؿیَى اؾتىْلن زضثبضُ آالیٌسُضيبیت آى

اضگبًیه هبًسگبض زض َجیؼت، انل احتیبٌ ضا رعء اّساف ذَز لطاض 

ست زض آلَزگی هحیٍ ظیؿت زازُ اؾت. یىی اظ هَاضزی وِ ثِ ق

زضیبیی ًمف زاضز ، ترلیِ آة تَاظى وكتی ّب ٍ آلَزگی ًفتی ًبقی 

 (.44ّب ٍ ؾىَّبی ًفتی اؾت)ّوبى، اظ ًكت ًفت اظ وكتی

ثطزاضی اظ هٌبثغ، افعٍى ثطایٌىِ، ػسم ضػبیت انَل نحیح ثْطُ

ّبی رجطاى ًبپصیطی ثِ هحیٍ ظیؿت زضیبیی ٍاضز قسُ آؾیت

ثِ چطذِ ظًسگی زض زضیب، ذؿبضات ثؿیبضی ثِ آى اؾت.ػسم تَرِ 

ّب آًمسض ظیبز ٍ فطاگیط ٍاضز ًوَزُ اؾت ثِ ََضی وِ گبّبً ایي آؾیت

ضؾس ٍ ثَزُ اؾت وِ رجطاى آى ثؿیبض هكىل ٍ یب هحبل ثِ ًظط هی

ّبی آثعی زض یه هٌُمِ زض هؼطو ذُط ًبثَزی حتی ثؼًی اظ گًَِ

 .(Hancock,1997: 650اًس.)لطاض گطفتِ

ّب ای زٍلتّبی تَؾؼِالٌْبیِ ایٌىِ، چٌبًچِ زض الساهبت ٍ فؼبلیت

زض هحیٍ ظیؿت زضیبیی، احتوبل ٍضٍز آؾیت ٍ ذؿبضت ثِ هحیٍ 

ّب هَظف ّؿتٌس الساهبت احتیبَی ظیؿت ٍرَز زاقتِ ثبقس، زٍلت

ّبی احتوبلی لبػسُ ضا پیف ثیٌی ًوَزُ ٍ رْت وٌتطل آؾیت

 (.Alhaji,2003: 70گصاضی ًوبیٌس)
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 زیست دریبیی

ٍفهل اذتالفبت یىی اظ اقتغبالتی اؾت وِ ّط ربهؼِ ثبیس حل

ًؿجت ثِ آى ثب حؿي ًیت السام ًوبیس ٍ تبثغ حبوویت لبًَى ثبقس. 

ّب ثبیس اذتالفبت یىی اظ انَل حمَق ثیي الولل ایي اؾت وِ زٍلت

ٍفهل ًوبیٌس ٍ ًجبیس ثطای ایي هؿبلوت آهیع حلّبی ذَز ضا ثب ضٍـ

هٌكَض ٍ اػالهیِ  33هٌظَض ثِ اؾتفبزُ اظ ظٍض هتَؾل قًَس.هبزُ 

ایي انل ضا  1982ٍفهل هؿبلوت آهیع اذتالفبت هبًیل زضثبضُ حل

وٌس . زض ضٍاثٍ ثیي الولل اوخط اذتالفبت اظ ضّگصض تمَیت هی

ست یه َطف حبلج ثِ ّبی اذتالف ٍ یب ثب هؿبػهؿتمین ثیي َطف

گطزًس. هُبثك ٍفهل هیّبی ؾبظـ یب ضٍـ تحمیك حلقىل تالـ

ّبی َطف هؼبّسُ زٍلت 1982وٌَاًؿیَى حمَق زضیبّب  279هبزُ 

اًس وِ ّط اذتالف هیبى ذَز زضثبضُ تفؿیط یب ارطای آى لجَل وطزُ

ٍفهل ًوبیٌس. زض اذتالفبت ّبی هؿبلوت آهیع حلهؼبّسُ ضا ثب ضٍـ

ظیؿتی، َطفیي اغلت ثبیس ثب حؿي ًیت، رْت رلَگیطی اظ هحیٍ 

ایزبز آؾیت ٍ نسهِ ثیكتط ٍ تكسیس قسى ثحطاى زض یه ٍيؼیت 

یب اذتالف ٍ یب اظ َطیك تجبزل اَالػبت ٍ قفبفیت ؾبظی ثبّن ثِ 

ّبی ظیؿت هصاوطُ ثپطزاظًس تب ثتَاًٌس ًؿجت ثِ وبّف آؾیت

هحیُی زض ٍلت همتًی
6
ًتیزِ ثطؾٌس. . ػالٍُ اظ َطیك هصاوطُ، ثِ  

وٌَاًؿیَى ضارغ ثِ ؾبظهبى ثیي الوللی  4ثطآى، هُبثك هبزُ 

ضارغ ثِ هساذلِ زض زضیبی  1968وٌَاًؿیَى  8زضیبًَضزی ٍ هبزُ 

ّبی ًفتی ٍ وٌَاًؿیَى آظاز زض ذهَل ذؿبضات ًبقی اظ آلَزگی

،، تجبزل ًظط ضا پیف 283هلل هتحس زض هَضز حمَق زضیبّب زض هبزُ 

زاضز: ظهبًی وِ یه اذتالف ثیي طزُ اؾت ٍ اقؼبض هیثیٌی و

وكَضّبی ػًَ زض اضتجبٌ ثب تفؿیط یب ارطای ایي وٌَاًؿیَى  ضخ 

ٍفهل آى ثب هصاوطُ یب زاز، َطفیي اذتالف ثِ ََض ؾطیغ زضثبضُ حل

ّبی هؿبلوت آهیع، تجبزل ًظط ذَاٌّس ًوَزٍ ثطاؾبؼ ثٌس زیگط ضٍـ

ٍفهل اذتالف وِ ثسٍى حلَطفیي ّوچٌیي زضثبضُ یه ضٍـ  2

ٍفهل قسُ ٍلی ًتیزِ ذبتوِ یبفتِ یب زضهَضزی وِ یه اذتالف حل

ٍفهل آى ی ارطای حلًوبیس وِ زضثبضُ ًحَُقطایٍ ایزبة هی

                                                           
6
 -Golden Time 



 

هكَضت ًوبیٌس ثب یىسیگط ؾطیؼبً تجبزل ًظط ذَاٌّس ًوَز)فتحی، 

1394 :52-55.) 

 وتيجٍ گيری

آضاهف ثكط ضا زض حبل حبيط هكىالت ظیؿت هحیُی ًِ فمٍ زض 

هؼطو ذُط لطاضزازُ اؾت ثلىِ هَرَزیت اٍضا ًیع هَضز تْسیس لطاض 

زازُ اؾت.یىی اظ ػٌبنط انلی هحیٍ ظیؿت، هحیٍ ظیؿت زضیبیی 

اؾت وِ زض َی ؾبلیبى هتوبزی زؾترَـ تغییطات ظیبزی گطزیسُ 

ّبی هرطة اًؿبًی تبحیط هٌفی لبثل تَرْی ثط آى زاقتِ ٍ فؼبلیت

از آالیٌسُ ثِ زضیبّب ؾجت آلَزگی هحیٍ ظیؿت زضیبیی اؾت.ٍضٍز هَ

ّبی هتؼسز ربًَضی ٍ ایزبز اذتالل زض ٍ ثِ زًجبل آى اًمطاو گًَِ

چطذِ ظیؿت هحیُی قسُ اؾت اگطچِ تَؾؼِ نٌؼتی ٍ التهبزی 

ثبقٌس.ّوچٌیي، حفبظت ذَز ًیع ؾجت ایزبز آلَزگی زض زضیبّب هی

ًبهِ ثطای الساهبت انالحی اظ هحیٍ ظیؿت زضیبیی ًیبظهٌس تسٍیي ثط

ثبقٌس وِ ثطای ّبی تبحیط گصاض هیرْت وبّف ٍ یب حصف آالیٌسُ

ّب هكرم گطزًس.حفبظت اظ ّب ثبیؿتی ًَع آىقٌبؾبیی آالیٌسُ

هحیٍ ظیؿت زضیبیی هٌجغ ثطذی اظ ضفتبضّبی آلَزُ وٌٌسُ ٍ تالـ 

ّبی ثبقس وِ یىی اظ ضاُزض رْت ثْجَز ٍ ثْؿبظی هحیٍ آلَزُ هی

ّبی ؾبحلی زض رْت ثْجَز ٍ ثْؿبظی حفبظت، هكبضوت زٍلت

 .ثبقسهحیٍ آلَزُ هی

 سپبسگساری

ثیِ ذیبَط حوبییت حوبییت      اظ هؼبًٍت هحتطم پػٍّكیی 

 .قَز هؼٌَی زض ارطای پػٍّف حبيط ؾپبؾگعاضی هی

ثِ ذبَط ثبظثیٌی هتي همبلیِ   ػجساهلل ػلیعازُاظ آلبی زوتط 

 .قَز ٍ اضائِ ًظطّبی ؾبذتبضی تكىط ٍ لسضزاًی هی

زاٍضاى هحتطم ثیِ ذیبَط اضائیِ ًظطّیبی ؾیبذتبضی ٍ        اظ

 .قَز ؾپبؾگعاضی هی  ػلوی

هحویس  زاًٌیس اظ آلیبی زوتیط     ًگبضًسگبى ثط ذَز الظم هیی 

ثِ ذبَط هُبلؼِ هتي همبلِ حبيط ٍ اضائیِ   ضؾَل آٌّگطاى

 .وٌس ؾپبؾگعاضی ًوبیٌسًظطّبی اضظق
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Abstract 

Benefiting from a healthy environment is one of the rights that is examined in the form of the third 

generation of human rights. The movement to protect the environment in the international arena 

starts more than half a century ago, and the protection of the environment in the international 

arena has that level of importance, and the international has progressed to the point where even 

non-governmental judicial institutions protect the environment. They have asked for permission to 

solve environmental problems. Unfortunately, until the 1950s, the seas were considered as areas 

for disposal of waste materials, and with the development of global trade through the seas and 

the increase in sea transportation, as well as the movement of organic materials through the sea, 

pollution in the sea and the importance of protecting the marine environment , was mostly 

considered by the international communities and in this regard, international organizations tried 

to follow a special system to support and protect the marine environment. Therefore, 

governments and specialized organizations commit themselves to take actions in this field through 

conferences, declarations and international meetings. 
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