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یدولت بندر تیاعمال صالح یهاها و چالشمولفه  

حفاظت ی و مطابقت آن با قانون خارج یکشت یرقانونیغ صیدمبارزه با  در
ی جمهوری اسالمی ایراناز منابع آبز یبردارو بهره  
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 چکیده

 تیها اعماال صاالحساال یماحصل ناکارآمد یخارج یکشت یدر بندر از سو یرقانونیغ صیداز  یریدر جلوگ یدولت بندر تیاعمال صالح
ید صبا  در مبارزه یدولت بندر تیاعمال صالح یهامولفه نیست. با وجود اا اهایحقوق در ونیو صاحب پرچم بر اساس مقررات کنوانس یدول ساحل

و  یلیتحل یفیوع توصاز ن قینوشتار است. روش تحق نیابعاد آن از اهداف و موضوع ا یمواجه است که بررس ییهابا چالش یخارج یکشت یرقانونیغ
پاووهش  یاصال ست. ساوالا یرقانونیغ صیدو مقابله با  یدولت بندر تیو اسناد فائو در ارتباط با صالح اهایحقوق در ونیبا اتکاء به مقررات کنوانس

ه آبزیان صید شاد هیاز تخل یریوگو جل یخارج یکشتصید غیرقانونی در مبارزه با  یدولت بندر تیاعمال صالح یهاها و چالشاست که مولفه نیا
فاائو و  یالمللانیبدر اساناد  تیرو عضاودر گ ا یدولت بنادر تیاعمال صالح یهاکه مولفه دهدیپووهش نشان م یهاافتهی ست؟یآن چغیرقانونی 

قادامات آن و ا یبا دولت بندر است که در ارتباط یو داخل یالمللنیاز الزامات ب یبیترک تیوضع نیاست. ا یداخل نیآن در قوان یارهایاز مع تیتبع
فاظت حدر قانون امات که از برخی از این الز است ریآن ناگزمحصوالت صید شده  هیاز تخل یریو جلوگ یخارج یکشت یرقانونیغ صیدمبارزه با  یبرا

خل صااحب پارچم در تادا و یدولت سااحل تیاز موارد با صالح یدر برخ اما. تبعیت شده است رانیا یاسالم یجمهور یاز منابع آبز یبردارو بهره
نظاارت ها و خاص آن تیالحمختلف تحت ص ییایو صاحب پرچم در مناطق در یساحل ،یجانبه دول بندرسه یاست که عبور از آن مستلزم همکار
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Abstract 

The port state jurisdiction in preventing the unloading of illegal fishing in the port by foreign ship is the 
result of years of inefficiency of the exercise of the competence of coastal state and the flag state in 

accordance with the provisions of the Convention on the Law of the Sea. However, the port state 

jurisdiction’s components in fight against illegal fishing for foreign vessel faces challenges that its study is 

one of the objectives and goal of this article. The research method is descriptive-analytical and based on the 
provisions of the Convention on the Law of the Sea and the Food and Agriculture Organization’s documents 

related to the port state jurisdiction and the fight against illegal fishing. The main question of the research is 

what are the components and challenges of the port state’s jurisdiction in fighting illegal fishing of foreign 
ship and preventing the unloading of caught products? The research findings show that the components of 

port state’s jurisdiction depend on membership in the Food and Agriculture Organization’s international 

documents and compliance with its criteria in domestic law. This situation is a combination of international 
and domestic requirements related to the port state and its measures to combat illegal fishing of foreign ship 

and preventing the unloading of caught products, some of these requirements have been complied with in the 

Law on Protection and Exploitation of Aquatic Resources of the Islamic Republic of Iran. But in some cases, 

the coastal state and the flag state are in conflict with each other, which requires tripartite cooperation of the 
port, coastal and flag states in different maritime areas under their special jurisdiction and supervision of the 

Regional Fisheries Management Organization. 

Keywords: Illegal Fisheries, Port State, Coastal State, Flag State, Convention on the Law of the Sea, 
Regional Fisheries Management Organization.  
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  . مقدمه1
در سطح  یریگینقض مقررات ماه نیمُب ،یرقانونیغ دیص

خسارت به  رادیاست که منجر به ا یالمللنیو ب یمل

 نییکه تع. چنانشودیم انیآبز یهاستگاهیو ز التیش

و  یریگیلغو مجوز ماه ای قیتعل ،یمال یهامجازات

تفکر است. با  نیبر اساس هم یادیص تیاز فعال تیمحروم

شدن  ریاز آن باعث فراگ یدرآمد ناش شیافزا ن،یوجود ا

و  نیو مقاومت عوامل آن در برابر قوان یرقانونیغ دیص

 دیو اختالط ص یکارقررات بازدارنده شده است. پنهانم

باعث  یخارج یکشت یاز سو یرقانونیغ دیبا ص یقانون

  دشوار باشد یرقانونیغ دیص بیشده است تا کشف و تعق

  .(Ndiaye, 2011) یهاک طرف، دولتیاز  ،لذا 

در اکثر موارد  یرقانونیشده غ دیواردکننده محصوالت ص

مشکوک دولت صادرکننده و  یهاتیواقف به فعال

و  یرقانونیغ یادیحامل پرچم در عرصه ص یهایکشت

 یتجارت برا نیاز ا یسود ناش کنیها هستند، لآن یفرآور

محصوالت  یرقانونیگرفتن منشاء غ دهیها باعث نادآن

صادرکننده آن  ینیشده و عملکرد دولت سرزم دیص

بازار  رفتار باعث شده است تا نیبودن ا عی. شاشودیم

 یرقانونیغ دیو ص یقانون دیدو ص انیمصرف م یجهان

 ،یفرآور ،یرقانونیغ دیص کهیقائل نباشد، تا حد یتفاوت

 شودیم یتلق یها در ظاهر قانونآن عیمحصوالت و توز

(Stiles et al., 2013) .دیص یفرامل تیماه گر،یز طرف د 

حقوق تجارت  انیباعث شده است تا ارتباط م یرقانونیغ

 تیاز شفاف التیو اسناد مرتبط با تجارت ش یالمللنیب

مقررات  یالزم برخوردار نباشد. هرچند که وضع و اجرا

   (Coastal State) یدولت ساحل یمناسب در عرصه داخل

تجارت  بسترساز (Flag State) دولت صاحب پرچمو 

و  یقانون یریگیماه یواردکننده برا یدر کشورها التیش

 یرقانونیشده غ دینده صادرات محصوالت صسازوکار بازدار

دول صادرکننده و واردکننده  تیاست. اما ابهام در صالح

حوزه باعث  نیدر ا یرقانونیشده غ دیمحصوالت ص

 یمتول اهنظارت بر آن کهنیاست، منصرف از ا یسردرگم

 . ندارد یخاص

 دیهم تعلق دارند و با ندهیآ یهابه نسل اهایزنده در منابع

     شوند که با خطر انقراض مواجه نشوند تیریمد یونحبه

(Salehi, 2017) نیبه ا یجامعه جهان ثیح نیز ا. ا 

 دیاز ورود محصوالت ص یریاست که جلوگ دهیرس جهینت

به بندر از الزام دول صادرکننده و  یرقانونیشده غ

 صیتشخ ایتجارت  یبرا هاتیمحدود جادیا هواردکننده ب

تر است. آن ساده یرقانونیاز غ یده قانونش دیمحصوالت ص

به بندر باعث  یرقانونیشده غ دیورود محصوالت ص

کشورها و  گرید ینینقل آن به قلمرو سرزموحمل

آن خواهد شد.  دینشدن عوامل و نحوه ص ییشناسا

شده  دیمحصوالت ص وروداگر از همان ابتدا اجازه  نیبنابرا

به  زیآن ن یات بعدبه بندر داده نشود، تبع یرقانونیغ

 هیاز تخل یریجلوگ کهنیوجود نخواهد آمد. منصرف از ا

 یدر بندر از منظر برخ یرقانونیشده غ دیمحصوالت ص

از  یریو جلوگ یرقانونیغ دیص یهانهیباعث باالبردن هز

 یبندر ولتد ،لذا (Gallic, 2008). شودیتداوم آن م

(Port State)  و حسب  ینیسرزم تیبا اصل اعمال حاکم

به  یرقانونیشده غ دیاز ورود محصوالت ص یداخل نیقوان

. کندیم یریآن جلوگ عیو توز شیخو ینیقلمرو سرزم

پرچم دولت صاحب  تیبا اعمال صالح یاقدام دولت بندر

تعهدات نسبت به عملکرد  یفایآن از ا یخوددار ایو 

خالء  تیوضع نیمنافات ندارد. ا یخارج یکشت یرقانونیغ

 زیگر ای یپرچم با دولت بندرصاحب  دولت یرعدم همکا

 و پاسخگونبودن دولت یپرچم مصلحت حامل یکشت

 دیمبارزه با ص تی. مسئولکندیمرتفع م زیمتبوع آن را ن

 کیپرچم است که هر و صاحب  یبا دول ساحل یرقانونیغ

. اگر دولت روندیانجام آن طفره م زا یبنا به اقتضائات

 تیمسئول یفایمتبوع به ا یه کشتپرچم نسبت بصاحب 

 ونیحسب مقررات کنوانس یامور کشت یریگینظارت و پ

از دولت  فیوظا نیاز ا یبپردازد، بخش اهایحقوق در

قدرت  ،یالمللنیب یانگارساقط است. اما جرم یبندر

ارات فراتر از قدرت یبا اخت یالمللنیسازمان ب ایمافوق 

 تیرعابه  ریها را ناگزآن وجود ندارد که بتواند زیها ندولت
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به  کهنیجز ا د،یرابطه بنما نیدر ا فیشرح وظا

و  یها متکداوطلبانه آن یو همکار یریپذتیمسئول

 .باشد دواریام

با حمل  یادیص یهایاست که اکثر کشت یدر حال نیا

ها با پرچم آنصاحب  یهاو دولت یپرچم مصلحت

 یباعث نگران یاصل یهاتیمسئول یفایاز ا یخوددار

در زمان  یاند. مالک و ارشد کشتشده یالمللنیجامعه ب

 ییهادولت یدرصدد جستجو یبه اعتقاد برخ یثبت کشت

 یرا برا یریگیماه یهاتیمحدو نیهستند که کمتر

و  (Miller and Sumaila, 2014) ها وضع کنندآن

. تمام رندیها درنظر بگنقض آن یرا برا یکمتر تیمسئول

 یصدور مجوز حمل پرچم به کشت تیا صالحهدولت

کنوانسیون  91ر.ک. ماده ) را دارند تیتحت تابع ایشده ثبت

ارتباط  یحق منوط به برقرار نیا کنی، ل (حقوق دریاها

و  تیتحت تابع یتدولت صاحب پرچم و کش انیم لیاص

 انیم لیو کنترل موثر است. ارتباط اص تیاعمال صالح

ه لحاظ صدور مجوز حمل و دولت صاحب پرچم ب یکشت

اعمال  یدولت صاحب پرچم برا تیپرچم باعث صالح

متبوع و اقدامات  یکشت یهاتیکنترل موثر بر فعال

. کنترل شودیمنظور م نیدولت صاحب پرچم بد یمقتض

 نیمابیف لیارتباط اص یباعث برقرار مدولت صاحب پرچ

 یکشت انیارتباط م ی. پرچم، نمود خارجشودیم یبا کشت

 زین یبه کشت تیمل یدولت صاحب پرچم است. اعطا و

دولت صاحب پرچم است که  تیاز اعمال حاکم یجلوه ا

به  تی. انتساب ملردیگیمدنظر صورت م طیمطابق شرا

نسبت  یمل یقوقح یارهایاست که مع معنانیبد یکشت

 تی. دولت صاحب پرچم مسئولشودیاعمال م یبه کشت

هر  کهییتا جا ردیگیمرا برعهده  یکنترل عملکرد کشت

 یالمللنیب تینوع تعلل در آن ممکن است منجر به مسئول

تعهدات  یآن شود. قصور دولت صاحب پرچم از اجرا

 یمعناحامل پرچم به یکشت تینظارت و کنترل فعال

ارتباط  یو برقرار یاز تعهد به اقدام مقتض تیقصور از تبع

از  ریناگز لمللانیجامعه ب رونیاست. از ا نیمابیف لیاص

است تا  یبه دولت بندر تیمسئول نیمحول کردن ا

به امور  ینیسرزم تیاعمال صالح یهابرخالف آموزه

 طیمح یها برابپردازد که عملکرد آن یخارج یهایکشت

از  یخطرناک است. برخ اهایدر دهو منابع زن ستیز

 ییایدر یالمللنیب یهاسازمان یالزم از سو یاستانداردها

ها اجماع اند که بر سر آنارتباط وضع شده نیادر 

 .کند ییآن را اجرا یاست تا دولت بندر یالمللنیب

ها خواسته شده است تا از اساس از تمام دولت نیا بر

سازمان  یشده از سو ییشناسا یهایکشت یریگیماه

 Regional Fisheries) یامنطقه التیش تیریمد

Management Organization)  دیعنوان عوامل صبه 

شده  دیورود محصوالت ص ای دیخر طورنیو هم یرقانونیغ

 یریجلوگ شیخو ینیرزمها به قلمرو سآن یرقانونیغ

اجازه داده شده است  یبه دول بندر ن،یکنند. عالوه بر ا

 یهایرا نسبت به کشت یترسخت یتا استانداردها

ضع شده و دیص انیآبز هیتخل یورود به بندر برا یمتقاض

آور نبودن اسناد از الزام یمجوز ناش نیو اجراء کنند. ا

شرط دولت  تحفظاستانداردها و حق  نیواجد ا یالمللنیب

دولت  یحداکثر تیها است تا اعمال صالحدر آن یبندر

 هیاز تخل یریو جلوگ یرقانونیغ دیدر مبارزه با ص یبندر

 نیشده آن محقق شود. با وجود ا دیمحصوالت ص

مقررات  یدر وضع و اجرا یدولت بندر لعمیآزاد

 یالمللنیمورد اجماع ب یتر از مقررات و استانداردهاسخت

در  یدولت بندر تیاعمال صالح یها. مولفهستیمطلق ن

از  یریو جلوگ یخارج یکشت یرقانونیغ دیمبارزه با ص

شده آن در بندر مستلزم عبور از  دیمحصوالت ص هیتخل

ابعاد آن از اهداف  یکه بررسآن است  ییاجرا یهاچالش

 یکه از منظر برخنوشتار است. چنان نیو موضوع ا

و استفاده  ییایدر ستیز طیو حفاظت موثر از مح تیحما

و درک تمام ابعاد  شتریآن مستلزم دانش ب انیاز آبز داریپا

  ,Rayfuse and Warnerمختلف آن است ) یو کاربردها

و با اتکاء به  یلیحلت یفیاز نوع توص قیوش تحقر  .(2008

و اسناد فائو در ارتباط با  اهایحقوق در ونیمقررات کنوانس

است.  یرقانونیغ دیبا ص مقابلهو  یدولت بندر تیصالح

با قانون حفاظت و  قیدر مقارنه و تطب تیوضع نیا

 رانیا یاسالم یجمهور یاز منابع آبز یبرداربهره

 زانیو م ی( است تا نقاط قوت و ضعف قانون داخل1۳74)
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و  اهایحقوق در ونیآن از الزامات کنوانس تیتبع

 قین تحقیشود. لذا، در ا ییفائو شناسا یهادستورالعمل

و وجوه اشتراک و  یمفهوم دولت بندر یابتدا به بررس

اعمال  یدر ادامه به بررس ،یآن از دولت ساحل زیتما

و مطابقت آن با قانون حفاظت و  یدولت بندر تیصالح

و سپس  رانیا یاسالم یجمهور یاز منابع آبز یبرداربهره

 دیمقابله با ص تیفائو و مسئول یسازوکارها یبه بررس

آن به  یقیتطب یتا دستاوردها شودیپرداخته م یرقانونیغ

و  یرقانونیغ دیدر ارتباط با ص اهایمندان حقوق درعالقه

 ارائه شود. یدولت بندر تیصالح

آن  زیتماو وجوه اشتراک و  ی. دولت بندر2 

 یاز دولت ساحل
 نشده فیتعر اهایحقوق در ونیدر کنوانس یدولت بندر

 یمعرف یآن از دولت ساحل زیتما یهااست و مشخصه

برخالف دولت  یدولت بندر ثیح نینشده است. از ا

واجد  انیو دولت صاحب پرچم در ارتباط با آبز یساحل

. ستین اهایحقوق در ونیجداگانه در کنوانس تیصالح

در ارتباط با منابع زنده  یالمللنیمقررات ب ریکه ساانچن

و صاحب پرچم اشاره  یبه نقش دول ساحل زین اهایدر

 نیاند. انپرداخته یدولت بندر تیاند و به صالحکرده

به  یاست که دولت بندر تیواجد اهم ییدر جا صهینق

 کسانی ییایاز داشتن مناطق در ییایجغراف تیموقع لیدل

بسا . چهباشدیمسلوب م یشابه دولت ساحلم تیو صالح

منطقه  ،یاقتصاد یاز داشتن منطقه انحصار یدولت بندر

 لی)هر ما لیما 12 زانیبه م ینیسرزم ییاینظارت و در

را با  یبندر کهیمتر( برخوردار نباشد، در حال 1852

 یشده کشت دیمحصوالت ص هیتخل یالزم برا زاتیتجه

 یردولت بند ن،ی. با وجود اداشته باشد اریدر اخت یخارج

 دیو سرکوب ص یریجلوگ یاز اتخاذ اقدامات موثر برا

 نیا رسدیمنع نشده است. هرچند که به نظر م یرقانونیغ

 یفقدان پشتوانه قانون لیها به دلدولت ریسا یاقدامات برا

اما در واقع  ستند،یالزام آور ن اهایحقوق در ونیدر کنوانس

 لتبه دو ییاعطا یهاتیصالحاز  ی. برخستین طورنیا

آن دولت  یداخل نیدر قوان ینسبت به دولت بندر یساحل

در صورت داشتن مناطق  یوارد شده است. دولت بندر

از همان  یدولت ساحل ییایمشابه مناطق در ییایدر

 ییایدر مناطق در تیدر اعمال صالح اراتیو اخت ازاتیامت

 ,Allahverdizadeh and Hafeznia) تیتحت حاکم

  ت.آزاد برخوردار اس یاهایو در  (2016

 نیمستند ا اهایحقوق در ونیکنوانس 218ماده  مقررات

از  تیدر حما یادعا است که بر حق کنترل دولت بندر

دولت  تیوضع نیدارد. اما ا دیتاک ییایدر ستیز طیمح

قرار  زین یرا به صورت توامان در مقام دولت ساحل یبندر

فراتر از دولت  یست که دولت بندرا یدر حال نی. ادهدیم

به بنادر خود را حسب  یکه دسترس داردحق  یساحل

 دینما یگذارمناطق قانون نیبر ا تیاعمال حاکم

(International Court of Justice, 1986).  تفاوت  نیبا ا

و  یبندر دولت ینیکه بنادر به طور کامل در قلمرو سرزم

 تی. اعمال صالحآن قرار دارند ینیسرزم تیحاکم لیذ

آن در  تیدر بندر همانند اعمال صالح یدولت بندر

دولت  ینیاز قلمرو سرزم یاست. بنادر بخش ینیقلمرو زم

 نی. بر اشودیم تیهستند که در آن اعمال حاکم یبندر

را در  یداخل نیحق دارد که قوان یاساس، دولت بندر

 یبرا تیوضع نیاعمال کند. مشابه ا تیبنادر تحت حاکم

از  یخشب ینیسرزم یایوجود دارد. در زین یولت ساحلد

بر  یداخل نیاست که قوان یدولت ساحل ینیقلمرو سرزم

در  یخارج یهایآن حاکم است، اما عبور و مرور کشت

     است اهایحقوق در ونیمنطقه تابع مقررات کنوانس نیا

هرچند که دولت ساحلی از اعضای کنوانسیون حقوق )

وتی از این حیث وجود ندارد. کنوانسیون تفا ،دریاها نباشد

الملل عرفی در زمینه دریاها حقوق دریاها جامع قواعد بین

و استفاده از آن است و الزام تبعیت از آن منوط به 

 کهنیمنصرف از ا .(در آن نیستساحلی عضویت دولت 

 یخارج یکشت یفاقد بندر مورد تقاضا ینیسرزم یایدر

از آن را داشته باشد  ضرریر بقصد عبو کهنیمگر ا ست،ین

از  نیندارد. ا تیموضوع یرقانونیغ دیکه در ارتباط با ص

از  یو حاک یاز دولت ساحل یدولت بندر انیم زیوجوه تما

 یرقانونیغ دیدر مقابله با ص یبرتر دولت بندر تیموقع

شده در  دیمحصوالت ص هیدر زمان تخل یخارج یکشت
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  ت.بندر اس

در حقوق  یاگسترده اراتیواجد اخت یبندر دولت

در بندر و نسبت به  تیاعمال صالح یبرا یعرف المللنیب

بر  یدولت بندر تیاست. اعمال صالح یخارج یکشت

 تیاز اعمال حاکم یاجلوه دهد،یکه در بندر رخ م یامور

 یبه معنا تیوضع نیا کنیاست. ل ینیسرزمدرون

الف برخ یداخل نیقوان ضعدر و یدولت بندر عملیآزاد

حقوق  ونیکنوانس یهاستهیو با یالمللنیب یارهایمع

از  تیحما یبرا ی. اقدامات دولت بندرستین اهایدر

به آن و نحوه برخورد  هایبندر و تردد کشت ستیز طیمح

 ستین یدولت بندر یداخل یهااستیاز س یها بخشبا آن

و اعمال  میظتن یالمللنیب یبه استانداردها توجهیکه ب

معموالً راجع به آن  یاز دول بندر یچند که برخشود. هر

که منافع  کنندیمداخله نم یخارج یدسته از امور کشت

در  کردیرو نی. البته ادهدیالشعاع قرار نمها را تحتآن

راجع  المللنیحقوق ب یهاتیاز محدود یاکثر موارد ناش

در امور  لهو اصل عدم مداخ ینیسرزم تیبه اعمال صالح

ها است. هرچند که پرچم آن حامل یها و کشتتدول گرید

حق آن  کنیبه بنادر دارد، ل یحق دسترس یخارج یکشت

 ستین یعرف المللنیحقوق ب یهامسبوق به آموزه

(Molenaar, 2007) یخارج یحضور کشت ن،یا وجود ا. ب 

نسبت به آن  یاز حقوق دولت بندر یادر بندر، جلوه

 یخارج یاساس بتواند کشت نیبر ا یبندر دولتتا  ستین

متعارض با  یداخل یهااستیو س نیرا مطابق با قوان

بنا به  یکند. دولت بندر بیتعق یالمللنیب یاستانداردها

 یخرج یبا کشت تواندیم اریدر اخت یقهر یسازوکارها

قطعاً  کنیبرخورد کند، ل یوارد شده به بندر به هر نحو

  د.کن یقانون هیتوجآن را  تواندینم

است که  یبر اصول یمبتن ینیسرزمدرون تیصالح اعمال

ها در اند و تخلف از آنشده رفتهیپذ المللنیدر عرصه ب

مواجه است. بر  تیبا ممنوع یداخل یگذارعرصه قانون

 یو حضور کشت یاز مقررات داخل یاساس ص رف تخط نیا

در  کند،ینم تیکفا تیصالح یدر بندر دولت مدع یخاط

تخلف در  ایجرم  یاز عنصر ماد یبخش ایم تما کهییجا

که رخ نداده است. چنان یدولت بندر ینیقلمرو سرزم

 تیراجع به اعمال صالح یالمللنیاز اصول ب یکی

 ایجرم  یاز عنصر ماد یبخش ایتحقق تمام  ینیسرزم

 تیصالح یدولت مدع ینیآن در قلمرو سرزم جهینت

 مقررات از یخاط یحضور کشت صورتنیا ریاست. در غ

 یبرا ینیدر قلمرو فراسرزم یمنتسب به دولت بندر

 ای. وقوع جرم ستیموثر ن یدولت بندر تیاعمال صالح

 ینیو سرزم یداخل یهامجرمانه آن در گستره آب جهینت

است که در  یدولت بندر ینیسرزم تیاز موجبات صالح

دولت  یاقتصاد یتا منطقه انحصار ییموارد استثنا یبرخ

 211ماده  5مقرر در بند  طیب شرارا حس یساحل

 نیا کنی. لردیگیدربرم زین اهایحقوق در ونیکنوانس

منطقه  یاست که دارا یمقرره در ارتباط با دولت بندر

 یدولت بندر تیباشد، وگرنه صالح یاقتصاد یانحصار

 یفراساحل یهادر آب یخارج یکشت تیخاطر فعالبه

 تیصالح چنان کهوجود ندارد. آن تیخارج از صالح

 یکشت یگرفته از سوصورت عینسبت به وقا یدولت بندر

وجود  زین یداخل نیآزاد بر اساس قوان یاهایدر در یخارج

 میبه جرا یدگیرس تیصالح یطورکل ندارد. چراکه به

در  یآزاد به نحو انحصار یهادر آب یخارج یکشت

 یپرچم آن است و دولت بندردولت صاحب  تیصالح

 بیمجاز به تعق ینیسرزم تیالحصاصل  طیحسب شرا

 تیپس از آن فعال یخارج یکشت کهنیولو ا ست،یآن ن

 .ردیمجرمانه در بندر پهلو گ

 یورود کشت یبرا یدولت بندر یضوابط از سو نییتع

 نییبه بندر و استفاده از امکانات بندر همانند تع یخارج

ها آن یخودرو ایورود اشخاص  یبرا ینیضوابط سرزم

ها آن یخودرو ایتفاوت که عملکرد اشخاص  نیااست. با 

 ینیدر بدو ورود به قلمرو سرزم ینیدر قلمرو فراسرزم

 یعملکرد کشت کنیل شود،یها نمآن بیقموجب تع گرید

آزاد،  یاهایموارد خاص، ولو در در یدر برخ یخارج

 یخارج یدولت ثالث همانند عملکرد کشت ییایمناطق در

قرار  بیتحت تعق یدردولت بن ییایدر مناطق در

برخالف اصول  یبه دولت بندر ازیامت نیا ی. اعطاردیگیم

 یهامنظور رفع خالءبه یول ،ینیسرزم تیصالح

 بیو تعق ییدر شناسا اهایحقوق در ونیکنوانس
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آزاد و  یاهایدر در یالمللنیاز مقررات ب یخاط یهایکشت

ل ها است. اعماپرچم آنصاحب  یهاگو نبودن دولتپاسخ

در  یخارج یخاطر عملکرد کشتبه یدولت بندر تیصالح

 ست،ین ینیو سرزم یمتوجه منافع مل ینیقلمرو فراسرزم

 تیدر حفظ امن یالمللنیتحقق منافع ب یبرا یاقدامبلکه 

 داریپا یبرداربهره اها،یدر ستیز طیمحاز  تیحما اها،یدر

 دیاز ص یریجلوگ ،یستیزها، حفاظت از تنوعاز منابع آن

 نیاست. ا اهایبه در یکشت یو نشت آلودگ یرقانونیغ

تفاوت  نیاست، با ا یجهان تیمشابه اعمال صالح تیوضع

که  ستین یمیبر جرا تیاعمال صالح جانیاکه در 

هم به  یازین ایاست و گو یجهان تیموضوع اعمال صالح

دولت  یدر عرصه داخل بیتحت تعق یرفتارها یانگارجرم

به محض  یاساس دولت بندر نیبر اهم ندارد.  صالحیذ

 نی. اپردازدیآن م بیبه تعق یخاط یبه کشت یدسترس

دولت  تیاعمال صالح یاست که ارتباط سنت یدر حال

 یکشت بیوجود ندارد و تعق یخاط یو کشت یبندر

 تیاصل صالح لیذ یدولت بندر یهم از سو یخاط

 .ستیآن دولت ن یجهان

طابقت و م یدولت بندر تی. اعمال صالح3

از منابع  یبردارآن با قانون حفاظت و بهره

  رانیا یاسالم یجمهور یآبز
سه دسته از  یبندر دولت یبرا المللنیدر حقوق ب

و  ینیسرزمشبه ،ینیسرزم تیشامل؛ صالح هاتیصالح

 تیدرنظر گرفته شده است. اصل صالح ینیفراسرزم

. بر برخوردار است یو اجتماع یخیاز پشتوانه تار ینیسرزم

 یارتکاب ینسبت به تمام رفتارها یاساس دولت بندر نیا

واجد  ینیسرزم تیاصل صالح لیدر بندر ذ یخارج یکشت

 یکشت یو اعمال مجازات است. رفتارها بیحق تعق

 یهادر آب کهنیقبل از ورود به بندر مشروط به ا یخارج

رخ داده باشند، بر اساس اصل  ینیسرزم یایدر ای یداخل

هستند. مقررات ماده  بیقابل تعق زین ینیرزمس تیصالح

 تیبرخالف اصل صالح اهایحقوق در ونیکنوانس 218

اجازه داده است به تخلفات  یبه دولت بندر ینیسرزم

آن  تیخارج از صالح ییایدر مناطق در یخارج یکشت

شده  جادیا یالمللنیب یراجع به نقض قواعد و استانداردها

 یالمللنیب دارتیصالح یهانسازما یو قابل اعمال از سو

 ونمانند؛ کنوانسی یعموم کیپلماتید یهاکنفرانس ای

و پروتکل اول آن   هایدریا توسط کشت یاز آلودگ یجلوگیر
International Maritime Organization (1973), 

International Convention for the Prevention of 

Pollution from Ships and its First Protocol 

(1978), (MARPOL)   )کند، منصرف  ییقضا یدگیرس

پرچم دولت عضو در آن  متخلف حامل یکشت کهنیاز ا

از اعضاء  یدولت بندر کهنیا ایکنفرانس باشد  ایسازمان 

 یمستند طیشرا نیکنفرانس باشد. اما در ا ایآن سازمان 

 کنیآن وجود ندارد. ل ینقد مهیجر ای یکشت فیتوق یبرا

مجدد و  ییایتردد در یبرا ندهیآال یزاد بودن کشتآ

 یالمللنیآزاد از موجبات نقض منافع ب یهابرگشتن به آب

عنوان تحت تیصالح نیمشترک است. از ا یهایو نگران

 نیا کهیدر حال شود،یم ادی ینیسرزمشبه تیصالح

  د.دار هتشاب ینیفراسرزم تیبه صالح شتریب تیوضع

منوط به  ینیفراسرزم ای ینیسرزم تیصالح اعمال

جرم خاص متفاوت  فیو تعر یداخل یگذارنحوه قانون

 یو بندر یدول ساحل انیم یتفاوت تیوضع نیاست. در ا

جرم از عناصر  تی. محل وقوع جرم و ماهستین

از  یو حاک ینیسرزم تیاعمال صالح یبرا کنندهنییتع

در  یخارج یکشت رفتار نیبودن جرم است. بنابرا ینیسرزم

 لیآزاد ذ یاهایدر ای یاقتصاد یمنطقه انحصار یهاآب

و  56و مقررات مواد  یدولت بندر ینیسرزمشبه تیصالح

 . حقوق حاکمهرندیگیقرار م اهایحقوق در ونیکنوانس 77

(Sovereign Rights)  نسبت به منابع زنده  یولت ساحلد

 ها دراز آن یداربراز بهره یناش یو منافع اقتصاد اهایدر

است.  یتیصالح نیاعمال چن یهامناطق از پشتوانه نیا

حقوق  یهااز آموزه یبخش ینیسرزمشبه تیاعمال صالح

در  تیها منوط به عضوآن تیاست که رعا یعرف المللنیب

دولت  تیکه وضع. چنانستین اهایحقوق در ونیکنوانس

 زین نعما یایفارس و در جیدر خل رانیا یاسالم یجمهور

 کهنیا رغمیعل رانیا یاسالم یدولت جمهوراست.  نیچن

در  کنیرا امضاء کرده است، ل اهایحقوق در ونیکنوانس
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لزوم  نینکرده است. با وجود ا بیآن را تصو یعرصه داخل

 ونیاز مقررات کنوانس رانیا یاسالم یدولت جمهور تیتبع

 اهایحقوق در ونیهمچنان وجود دارد. کنوانس اهایحقوق در

است و  اهایدر حوزه در یعرف المللنیقوق بقواعد ح نیتدو

. ستین یدر عرصه داخل بیاز آن منوط به تصو تیتبع

با  اهایدر حوزه در یعرف المللنیاز قواعد حقوق ب تیتبع

ها از جمله؛ دولت تمام دولت یاز استثنائات برا یلحاظ برخ

از آن  یاست و تخط یالزام رانیا یاسالم یجمهور

از مقررات  یاز تخط یناش تیسئولاست. م آورتیئولمس

دوچندان است،  اهایدر حوزه در یعرف المللنیحقوق ب

کشورها  گریو حقوق د یالمللنیبا منافع جامعه ب کهیوقت

از  یبرداردر تقابل باشد. هرچند که بهره ییایدر مناطق در

 لیاز اعمال حقوق حاکمه و ذ یبخش ییایمنابع زنده در

از  یروادهیز کنیاست. ل یدولت ساحل یداخلامور 

منافع  نهیزم نیمرتبط در ا یو قانون یعرف یاستانداردها

آزاد را رقم  یاهایو کاهش منابع در یالمللنیجامعه ب

و از موجبات واکنش  آورتیو مسئول زاتیکه حساس زندیم

 .است یالمللنیب

بدون  رانیا یاسالم یاساس دولت جمهور نیهم بر

 بیبه وضع و تصو اهایحقوق در ونیدر کنوانس تیعضو

 اهایحقوق در ونیمرتبط با الزامات کنوانس یداخل نیقوان

از  یبردارکرده است. قانون حفاظت و بهره یاقدام مقتض

از  یا(، نمونه1۳74) رانیا یاسالم یجمهور یمنابع آبز

با مقررات  اتیو محتو یزمان ثیکه از ح تاس نیقوان نیا

نطبق است. حفاظت و م 1995مرتبط فائو در سال 

تحت نظارت و  ییایمتناسب از منابع زنده در یبرداربهره

 ییایدر مناطق در رانیا التیش یشرکت سهام تیریمد

دولت از موضوعات  تیو صالح تیمختلف تحت حاکم

 یجمهور یآبز ابعاز من یبردارقانون حفاظت و بهره یاصل

ط به اقدامات مربو هیاست. لذا، انجام کل رانیا یاسالم

و اعمال مقررات مربوط به آن، حفاظت  دیص تیریمد

 ستیز طیمح یموجود، بهساز ریذخا یمنابع، بازساز

مختلف  ییایمناطق در یکردن اقتصاد داریو آبز انیآبز

 رانیا یاسالم یدولت جمهور تیو صالح تیتحت حاکم

در ارتباط با  تیمسئول نیاست. ا التیشرکت ش دهبرعه

 یهاتیفعال هیو نظارت بر کل یادیبنادر ص تیریمد

 نیدوچندان است. در ع انیصادرات و واردات آبز ،یادیص

 طیسازمان حفاظت از مح اراتیو اخت فیوظا یکه نافحال

که . چنانستین رانیا یاسالم یدولت جمهور ستیز

 ستیز طیبا حفاظت از مح ییایحفاظت از منابع زنده در

  د.آن مالزمه دار

 یهادر داخل آب یصنعت یادیص یشناورها تیفعال

قانون  10در ماده  رانیا یاسالم یدولت جمهور یساحل

 یماسال یجمهور یاز منابع آبز یبردارحفاظت و بهره

 یادیت صحمل و استفاده از ابزار و ادوا طورنیو هم رانیا

که باعث ضعف،  یبرق ،یو مواد منفجره، سم رمجازیغ

آن  12س ماده شوند، بر اسا انیبزمرگ آ ایو  یماریب

به  یخارج یادیص یممنوع شناخته شده است. شناورها

دولت  تیو صالح تیتحت حاکم یهادر آب دیص

قانون  1۳موجب مقررات ماده به رانیا یاسالم یجمهور

 یهانامهموافقتمندرج در طیمذکور، مگر بر اساس شرا

 ولتو د رانیا یاسالم یدولت جمهور نیمنعقده ماب

 یادیص یکشت تی. لذا فعالباشندینم صاحب پرچم مجاز

و  تیتحت حاکم یهابه محض ورود به آب یخارج

مشمول قانون  رانیا یاسالم یدولت جمهور تیصالح

 یقانون مذکور شناورها 16که در ماده موصوف است. چنان

و  تیتحت حاکم ییایدر مناطق در تیمجاز به فعال یادیص

 نیمچنو ه رانیا یاسالم یدولت جمهور تیصالح

 ییایفعال در خارج از مناطق در یرانیا یادیص یشناورها

 رانیا یاسالم یدولت جمهور تیو صالح تیتحت حاکم

 یهاادهمکلف به ارائه د زیآزاد دارد، ن یاهایکه ظهور در در

 یپانجام شده در اوراق چا دیآمار و اطالعات مربوط به ص

 یالت دولت جمهوریدر مدت زمان مقرر به شرکت ش

 22بند ج ماده  7هستند. وگرنه در ش ق  رانیا یالماس

  .باشندیمواجه م یدیاجراء شدقانون موصوف با ضمانت

 یادیص تیقانون مذکور فعال 22بند الف ماده  در

 زیبند ج آن ن 4و شق  یخارج یادیشناور ص رمجازیغ

 یساحل دیدر مناطق ص یصنعت یادیص یشناورها تیفعال

و شناور  یادیدره محصوالت صو مصا ینقد یمستلزم جزا

ابزار موجود در شناور از  ریو سا دیآالت و ادوات ص ،یادیص
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 رانیا یاسالم یدولت جمهور یداخل ییمحاکم قضا یسو

 انیدر ارتباط با ماه یبه اعتقاد برخ تیوضع نیاست. ا

الزامات بر  نی. ا (Mohseni, 2020) مشدد است یاریخاو

حقوق  ونیمقرر در کنوانس یارهایبا مع یاساس قانون داخل

 ت،یریدر مد 1995فائو در سال  یهاو دستورالعمل اهایدر

در مناطق تحت  ییایاز منابع زنده در یبردارحفاظت و بهره

از اعمال  یاعنوان جلوهبه یو حاکمه دولت ساحل تیحاکم

از  چیتفاوت که در ه نیمنطبق است. با ا یداخل تیحاکم

 یاهایمنابع زنده در در دیه صمقررات قانون مذکور نسبت ب

آن در  هیورود و تخل یمتقاض یشناور خارج یآزاد از سو

نشده  یگذارقاعده رانیا یسالما یبنادر دولت جمهور

 ینسبت به شناورها تیوضع نیاست. هرچند که مشابه ا

 16آزاد بر اساس ماده  یاهایفعال در در یرانیا یادیص

آن نسبت به خالء  کنیقانون مذکور وجود دارد، ل

با توجه  تیوضع نیمشابه موجود است. ا یخارج یشناورها

 یاز منابع آبز یاربردقانون حفاظت و بهره بیبه زمان تصو

آن در  یالمللنیب اتیو مقتض رانیا یاسالم یجمهور

که قابل درک است. چنان 1995تا  199۳ یهاسال

و  2009مربوط به سال  ینامه اقدامات دولت بندرموافقت

 یموصوف است که در قسمت بعد یمتاخر از قانون داخل

 تیوضع نی. البته امیپردازیآن م یهامولفه یمقاله به بررس

بر اساس  یوضع قانون جد ای یمستلزم اصالح قانون داخل

محقق  یکنون در عرصه داخلفائو است که تا دیالزامات جد

 المللی درالبته تبعیت از استانداردهای بین ) نشده است

برداری بهینه از منابع نامه حفاظت و بهرهقانون موافقت

( مشهود است، لیکن 1۳94زنده آبی دریای خزر )

آید این الزامات میطور که از عنوان این قانون برهمان

فقط مربوط به منابع زنده دریای خزر است و کلیت 

  (.ندارد

 یدسترس یدارا یدولت بندر انیم یفرق ثیح نیا از

که قواعد . چنانستیآزاد ن یهاایدر ای  بستهمهین یایبه در

بسته  یایعمان کامال با در یایفارس و در جیحاکم بر خل

کنوانسیون حقوق  122ر.ک. ماده  ) ستیمنطبق ن

هرمز  یالمللنیتنگه ب قیمناطق از طر نیچراکه ا. (دریاها

بسته مهین یایاز در یاآزاد متصل است و جلوه یاهایبه در

تنگه هرمز به مناطق  قیاز طر یخارج یهایاست. کشت

ورود و خروج دارند.  رانیا یاسالم یدولت جمهور ییایدر

 تیصالح ای تیتحت حاکم ییایمناطق در کهنیا ،لذا

داشته  یتیچه وضع رانیا یاسالم یجمهور یدولت ساحل

محل  جانیکه در ا یزی. چستیباشند، موثر در موضوع ن

آزاد  یاهایدر در یخارج یدایشناور ص تیفعالبحث است، 

آن به بنادر دولت  یورود و دسترس یو سپس تقاضا

شده  دیمحصوالت ص هیتخل یبرا رانیا یاسالم یجمهور

 ونیآزاد است که تابع الزامات فائو و کنوانس یاهایدر در

 یاهایدر در یخارج ی. هرچند که کشتستین اهایحقوق در

چم است، دولت صاحب پر تیمآزاد تابع مقررات و حاک

 یاهایدر در یخارج یادیص یاستثنائاً اقدامات کشت کنیل

 تیاصل صالح لیثالث ذدولت  ییایمناطق در ایآزاد 

قرار  رانیا یاسالم یجمهور یدولت بندر ینیفراسرزم

 تیاز صالح یکه اعمال آن حسب مورد ناش ردیگیم

 عمنصرف از محل وقو یجهان تیاصل صالح ،یمعاهدات

 ینیعمل مجرمانه در قلمرو سرزم جهینت ای ریجرم، اصل تاث

منافع  ،یواقع ای یتیحما تیاصل صالح ،یدولت بندر

 طیموارد است. در شرا نیاز ا یبیترک ای یالمللنیجامعه ب

حق ورود به بنادر دولت  یخارج یکشت کهنیولو ا ر،یاخ

 تینکند، مشمول صالح دایرا پ رانیا یاسالم یجمهور

. لذا ردیگیقرار م رانیا یالماس یجمهور یدولت بندر

از ورود  یدر حالت سوم ناش یدولت بندر تیاعمال صالح

آن  ینیدر بندر و قلمرو سرزم یخارج یو استقرار کشت

 یبه بندر برا یخاص دسترس طیشرا نیی. تعستین

ماده  ۳حسب مقررات بند  یدولت بندر یاز سو هایکشت

در  یگذاروناز قان یاجلوه اهایحقوق در ونیکنوانس 211

 نیدارد. قوان ینیفراسرزم راتیاست که تاث یعرصه داخل

است که خارج از قلمرو  ینسبت به رفتار کشت یدولت بندر

اساس اعالم  نیاست. بر ا افتهیآن ارتکاب  ینیسرزم

قانون  یاجرا یعنوان متولبه التیشرکت ش یمقامات رسم

 یاسالم یجمهور یبزاز منابع آ یبردارحفاظت و بهره

 211ماده  ۳از الزامات مقرر در بند  تیدر تبع رانیا

آن بالمانع  یعرف شهیر لیدلبه اهایحقوق در ونیکنوانس

  ت.اس
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 نیمقابله با چن یصاحب پرچم برا دولت رونیا از

که  دهدیحامل پرچم دستور م یکشتبه  یتیوضع

را به  یشده خارج از ضوابط دولت بندر دیمحصوالت ص

گزارش آن را ثبت نکنند،  ایآن وارد نکنند  ینیقلمرو سرزم

و  هیتخل هیهمسا یبلکه بخش اعظم آن را در کشورها

مصرف صادر کنند. دولت  یارهاو سپس به باز یفرآور

در نقاط  یادیص یکشت 500از  شیبا داشتن ب نیچ

 است یطیشرا نیواجد چن یاز منظر برخ اهایدوردست در

(Mallory, 2013)  طیشرا نییاست که تع یدر حال . این 

 ،یداخل نیبه بندر حسب قوان یخارج یکشت یدسترس

 تیاست که به اعمال صالح تیاز اعمال حاکم یاجلوه

 رشیمختار به پذ یخارج ی. کشتشودیم یمنته ینیسرزم

و استفاده از امکانات آن  یدولت بندر یمقرر از سو طیشرا

 یبندراز امکانات دولت  تیو محروم طیاز شرا زیپره ای

 یبرا یاز کشت یدولت بندر یمقامات عموم یاست. بازرس

در  یدولت بندر یداخل نیآن حسب قوان طیاحراز شرا

آن از امکانات بندر منوط به اعالم  یرخورداراستحقاق ب

ورود به بندر و استفاده از امکانات آن بندر  یبرا لیتما

ورود به بندر و  یمتقاض یکشت طیاست. احراز فقدان شرا

دولت  تیاز اعمال صالح یاستفاده از امکانات آن، جلوها

. دولت شودیبندر محقق م یایاست که در جغراف یبندر

 تیوضع یبه بررس شیخو ینیسرزم مرودر قل یبندر

 یداخل نیو حسب قوان پردازدیورود م یمتقاض یکشت

 یمورد انتظار برا طیشرا یمتقاض یکه کشت کندیاعالم م

 یریدارد و از ورود آن به بندر جلوگورود به بندر را ن

تحقق  یاست که در راستا یحق دولت بندر نی. اکندیم

به اجراء گذاشته  قیرط نیاز ا ینیو سرزم یمنافع مل

و  یرقانونیغ دیمقابله با ص یسازوکار برا نی. از اشودیم

 شود،یاستفاده م زیشده در بندر ن دیمحصوالت ص هیتخل

و صاحب پرچم به  یرا دول ساحلآن  تیمسئول کهییدر جا

 نیها در ااقدامات آن ایواگذار کرده باشند  یدولت بندر

و  یاقدامات دول صاحل گرراستا ناکارآمد باشند. چراکه ا

اعمال  گریشود، د یرقانونیغ دیصاحب پرچم مانع از ص

محصوالت  هیتخلاز  یریجلوگ یبرا یدولت بندر تیصالح

 دارد.ن تیموضوع یرقانونیشده غ دیص

مقابله با  تیفائو و مسئول ی. سازوکارها4 

 یرقانونیغ دیص
آزادانه، طرح وضع مقررات  یریگیاز ماه یریطرح جلوگ

 ییشنهادهایمسئوالنه از پ یریگیو طرح ماه ینظارت

مطرح  شهیهم یرقانونیغ دیمقابله با ص یهستند که برا

 ونیکنوانس نیوجود ا با  (Miller et al., 2014).اندبوده

پرچم به کنترل ( الزام دولت صاحب 1با  اهایحقوق در

 کنوانسیون حقوق دریاها 94ماده  1بند ر.ک. )پرچم ملحا یکشت

 التیش تیریمد به سازمان تی( دادن صالح2، (

 رطرفیدولت غ تیو طرح مسئول بیدر تعق یامنطقه

،  (کنوانسیون حقوق دریاها 64و  63 ،62، 61واد ر.ک. م)  قرارداد

کنترل  نهیدر زم یامنطقه یاز همکار یاشبکه جادی( ا۳

 197و  118 ،64، 63واد ر.ک. م ) یدهنظارت و گزارش

توسعه به دولت در حال زی( تجه4و   (کنوانسیون حقوق دریاها

  یرقانونیغ دیدرصدد مقابله با ص یو مال یفن یهامساعدت

. اما (اهاکنوانسیون حقوق دری 266ماده  2بند ر.ک.  ) برآمده است

بعد از آن نشان  یهاسازوکارها در سال نیا یتجربه اجرا

اقدامات نسبت به بنادر  نیمشابه ا دیداده است که با

. ردیصورت گ یرقانونیشده غ دیمحصوالت ص یورود

 یبه بازرس یلیتما نیسابق بر ا یهرچند که دول بندر

پرچم دولت  حامل یادیص یشده کشت دیمحصوالت ص

و  تیریمد یآن از سازوکارها تیتبع یررسو ب یارجخ

بوده  نیاند. چراکه تصور انداشته اهایدر انیحفاظت از آبز

 دیآزاد و ص یاهایشده متعلق به در دیص انیاست که آبز

 یارتباط چیکشورها است که ه ریها از حقوق اتباع ساآن

اعمال مکلف به  یندارد. دولت بندر یبه دولت بندر

 یایدر انیو حفاظت از آبز تیریمد نهیزم رد تیصالح

دارد.  یگرید یآزاد متول یاهایدر انیاست و آبز ینیسرزم

در  یخارج یهایمشوق کشت یبرخ ریبه تعب تیوضع نیا

آزاد  یاهایدر در یادیدوچندان مقررات ص تیعدم رعا

است که  یدر حال نی. ا (Petrossian, 2015) شده است

 تیریمد سازمان ای رچمو صاحب پ یاقدام دول ساحل

 یاهایدر در یخارج یکشت یبر بازرس یامنطقه التیش

هم  انیآبز یرقانونیغ دیص بیکشف و تعق یآزاد برا
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پرچم در دولت صاحب  تیناممکن است و هم با صالح

 نییتع یها برااساس دولت نیکه بر اتعارض است. چنان

 زمحافظت ا یاقدامات الزم برا گریو د دیحد مجاز ص

 یالمللنیب یحداقل یآزاد به استانداردها یاهایدر نایآبز

 یو جهان یامنطقه ،یاهیطور عام اعم از ناحبه شدههیتوص

در بند  یاستانداردها از منظر برخ نیکه ا کنندیتوجه م

 اندشده زهیکانال اهایحقوق در ونیکنوانس 61ماده  ۳

(Takei, 2013)دیص بیکشف و تعق ،یکشت یما بازرس. ا 

 تیتعارض با اعمال صالح نیدر بنادر با کمتر یقانونریغ

 یخارج یپرچم و دخالت در امور کشتدولت صاحب 

اعمال  ییمستلزم شناسا تیوضع نیا کنیمواجه است. ل

در بندر  یخارج یکشت یبر بازرس یدولت بندر تیصالح

  ت.پرچم اسدولت صاحب  تیموازات اعمال صالحبه

نامه گسترش موافقت بیتصوو  میفائو با تنظ نیبنابرا

عضو توافق کرده است تا عملکرد  یهافائو  با دولت تیتبع

 انیآبز یرقانونیغ دیدر ص یخارج یمشکوک کشت

 یپرچم کشتها به دولت صاحب بنادر آنمحض ورود به به

پس از آن دولت صاحب  کهنیاطالع داده شود تا ا یخاط

دولت  یرا برا یکشت یپرچم مجوز الزم به منظور بازرس

سازوکار مثمرثمر واقع نشد تا  نیصادر کند. اما ا یبندر

مبارزه با  یبرا یبه دولت بندر یخاص اراتیاخت کهنیا

فائو   ینامه منابع ماهدر موافقت انیآبز یرقانونیغ دیص

 ینامه منابع ماهموافقت 2۳ماده  1داده شد. بر اساس بند 

تا حسب مقررات  شده است فیتکل یفائو به دولت بندر

 انیو حفاظت از آبز تیریاقدامات موثر بر مد یالمللنیب

از ارائه  یخارج یرا گسترش دهد. اما اگر کشت اهایدر

شده  دیص انیآبز زانیمدارک و مستندات و اعالم م

 یاجراء خاصسازوکار هم با ضمانت نیا کرد،یم یخوددار

ت دول کهنینبود. مگر ا واجهم یدولت بندر یاز سو

و  هیاز تخل یریجلوگ یالزم برا نیقبل از آن قوان یبندر

 ای بیرا تصو یرقانونیشده غ دینقل محصوالت صوحمل

 تیاز اعمال حاکم یاجلوه کردیرو نی. اما اکردیاجراء م

از  شیاست که ب یداخل نیبر اساس قوان یدولت بندر

 ییوضع و اجرا فائو ینامه منابع ماهچارچوب موافقت

برطرف شود، اما  صهینق نیتالش شد تا ا ،لذا .شودیم

اشکال را  نیا زین تیاقدام فائو  در نها یالمللنیطرح ب

همچنان بر اساس طرح  یخارج یهایبرطرف نکرد. کشت

 دیص انیآبز زانیاقدام فائو به ص رف اعالم م یالمللنیب

شده در  دیمحصوالت ص هیو تخل یشده، حق دسترس

 لیهم به جز موارد احراز دال یبندربندر را داشتند. دولت 

شده و اعالم  دیبودن محصوالت ص یرقانونیبر غ یقطع

مستندات آن به دولت صاحب پرچم، حق ممانعت  یفور

نداشت،  یخارج ینقل محموله کشتوحمل ای هیاز تخل

 نیچن یپرچم از دولت بندردولت صاحب  کهنیمگر ا

 یاز سو ییضاتقا نیچن کنی. ل کردیم رحرا مط ییتقاضا

. منصرف از ستیمحقق ن گاهچیدولت صاحب پرچم ه

عضو فائو همچنان ملزم و مکلف به  یدولت بندر کهنیا

مبارزه با  یشده در راستا ینیبشیپ یاعمال سازوکارها

در صورت  دیاجراء شدمواجهه با ضمانت ای یرقانونیغ دیص

 د.از آن نبو یتعد

دولت صاحب  تیصالح و اراتیاسناد فائو همچنان اخت در

در تقابل با  کهیتعرض است، وقت رقابلیپرچم گسترده و غ

 دینسبت به محصوالت ص یدولت بندر تیاعمال صالح

. تعهد ردیگیپرچم قرار م حامل یکشت یرقانونیشده غ

 التیش تیریدولت صاحب پرچم عضو سازمان مد یاصل

از  حامل پرچم یکشت تیالزام و تبع از نانیاطم یامنطقه

 تیریمصوب سازمان مد تیریمقررات حفاظت و مد

منظور دولت صاحب پرچم  نیاست. بد یامنطقه التیش

را بدهد،  انیآبز دیحامل پرچم اجازه ص یبه کشت دینبا

متبوع مطابق  یرفتار کشت تیابتدا مسئول کهنیمگر ا

 یمنابع ماه نامهموافقت اها،یحقوق در ونیمقررات کنوانس

 تیریدر سازمان مد تیاز عضو یناشفائو و تعهدات 

از  ندیفرا نی. هرچند که انجام اردیرا بپذ یامنطقه التیش

آن دولت  تیدولت صاحب پرچم باعث انتفاء مسئول یسو

 اهایحامل پرچم در در یکشت یدر ارتباط با عملکرد ثانو

 حبدولت صا یتعهدات کل (Salehi, 2019).شودیم

تعهدات  اها،یوق درحق ونیکنوانس 94پرچم در ماده 

از  یناش یخاص دولت صاحب پرچم در ارتباط با آلودگ

و تعهدات  اهایحقوق در ونیکنوانس 217در ماده  یکشت

در  یادیص یهایدولت صاحب پرچم راجع به کشت یکل
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ها در اتخاذ اقدامات دولت گریبا د یارتباط با لزوم همکار

، 17مواد  آزاد در یاهایاز منابع زنده در تالزم در حفاظ

 نیاند. اشده حیتصر اهایحقوق در ونیکنوانس 19و  18

نامه گسترش موافقت ۳در ماده  شتریب حیتعهدات با تشر

حامل  یبر لزوم کنترل و نظارت بر کشت یفائو مبن تیتبع

 8و ماده  یالمللنیاز اقدامات حفاظت ب تیتبع یپرچم برا

اند. تکرار شده آورتیالت مسئولیش یکد رفتار

مقررات  یامنطقه التیش تیریمد یهاسازمان

که  گذارندیفائو را به اجراء م ینامه منابع ماهموافقت

دولت صاحب پرچم عضو،  یواجد تعهدات مشخص برا

است. بر  یادیص یو مالک کشت یریگیماه یارشد کشت

مکلف است  زیاساس دولت صاحب پرچم ن نیا

 یاقتصاد یدر منطقه انحصار یریگیماه یهاتیممنوع

در  یادیص یهاستهیو با یدولت ساحل یرا با همکار

 یصدور مجوز برا یسازوکارها قیآزاد را از طر یاهایدر

دولت  صورتنیا ریکند. در غ جادیحامل پرچم ا یکشت

حامل  یکه کشت خواهدیپرچم م از دولت صاحب یساحل

 ردیبگ دیشد کنترلآن را تحت  یپرچم و رفتارها

(Salehi, 2014). 

 یبرا یامنطقه التیش تیریمد سازمان یسازوکارها

آزاد با اراده و  یاهایدر انیو حفاظت از آبز تیریمد

. مشابه شوندیعضو به اجراء گذاشته م یهادولت یهمکار

منطقه  التیو حفاظت از ش تیریمد یبرا تیوضع نیا

به اراده دولت  ینیسرزم یهاو آب یاقتصاد یانحصار

آن متبلور و قابل اجراء است.  یداخل نیو در قوان یساحل

 یواجد تعهدات یاقتصاد یدر منطقه انحصار یدولت ساحل

بدان  اهایحقوق در ونیکنوانس 56ماده  2است که در بند 

 ریسا فیبه حقوق و تکال یاشاره شده است. توجه مقتض

و رفتار منطبق با  یاقتصاد یکشورها در منطقه انحصار

 نیها در ادولت ریاها با سایرحقوق د ونیمقررات کنوانس

ها دولت ریاست. سا یمنطقه از تعهدات دولت ساحل

در زمان استفاده از حقوق خود در  زینحو ن نیهمبه

تعهدات  یدارا یدولت ساحل یاقتصاد یمنطقه انحصار

به  یتعهدات شامل؛ توجه مقتض نیمتقابل هستند. ا

 یدر منطقه انحصار یحقوق و تعهدات دولت ساحل

و  نیاز قوان تینسبت به منابع زنده آن و تبع یادتصاق

ارتباط است که در چارچوب  نیدر ا یمقررات دولت ساحل

مقررات  گریو د اهایحقوق در ونیمقررات کنوانس

 ث،یح نیاند. از اشده ییو اجرا بیتصو یالمللنیب

که بر اساس  یراجع به موضوعات یمصوبات دولت ساحل

 ست،یآن ن تیاها در صالحیرحقوق د ونیمقررات کنوانس

 Beckman) ها خارج استدولت ریسا تیاز تعهد و تبع

and Davenport, 2012).  جز در وضع به یولت ساحلد

 یبر آلودگ تیمقررات راجع به منابع زنده و اعمال صالح

 ریدر سا ،یاقتصاد یدر منطقه انحصار یاز کشت یناش

تمام  یرامشابه مقرر ب یهاتیموارد با حقوق و صالح

 کیبه  تیوضع نیآزاد مواجه است. ا یاهایها در دردولت

 طیاز ضرورت حفاظت از مح یناش یاعتبار از منظر برخ

 آن است یتداوم منافع اقتصاد یبرا اهایدر ستیز

(Lesani et al., 2020)  صادق است.  زین جانیکه در ا

دولت صاحب پرچم تعهدات دولت  یانحصار تیصالح

تصادفات  ،یجنگ یهایت کشتیصونصاحب پرچم، م

 نیاز جمله ا ییایدر یدزد ،یرسانتعهد به کمک ،ییایدر

آزاد و هم در منطقه  یاهایموارد است که هم در در

و صاحب پرچم  یدول ساحل یبرا یاقتصاد یانحصار

 یهاتیحقوق و صالح نیهستند. با وجود ا کسانی

ه ها در منطقدولت گریو د یدولت ساحل یبرا یگرید

حقوق  ونیوجود دارند که در کنوانس یاقتصاد یحصاران

نحوه برخورد با  کنینشده است، ل حیبدان تصر اهایدر

قرار  اهایحقوق در ونیکنوانس 59ها موضوع ماده آن

به  اهایحقوق در ونیکنوانس 59گرفته است. اشارت ماده 

که در رابطه با حقوق و  دهدیاصل انصاف نشان م

 یاقتصاد ینشده در منطقه انحصار حیتصر یهاتیصالح

ها وجود دولت ریسا ای یدولت ساحل یبرا یتیاولو چیه

 طیرابطه حسب مورد و شرا نیدر ا ییندارد. بلکه هر ادعا

مذاکره و در صورت عدم  قیحاکم بر آن ابتدا از طر

 25مقرر در بخش  فاتیسپس مطابق تشر تیموفق

   .شودیفصل موحل اهایحقوق در ونیکنوانس

 بیرا با تصو تیوضع نیفائو تالش کرد تا ا نیوجود ا با

 FAO Port State) ینامه اقدامات دولت بندرموافقت
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Measures Agreement)  سند  نیاول نیدهد. ا رییتغ

 دیاز ورود محصوالت ص یریجلوگ یبرا یالمللنیآور بالزام

 یهادولت قیمصرف از طر یبه بازارها یرقانونیشده غ

 2016و از سال  بیتصو 2009در سال  کهست ا یبندر

 نیبر اساس ا یادیص یهایشده است. ورود کشت ییاجرا

نامه به بنادر مستلزم اعالم و صدور مجوز ورود از موافقت

صدور مجوز  یبرا یاست. دولت بندر یدولت بندر یسو

 یبه امکانات بندر برا یادیص یهایکشت یورود و دسترس

جا به شده از آن دیص انیبزل آنقوو سپس حمل هیتخل

منظم است.  یقانون یهایبه بازرس یمصرف متک یبازارها

به ثبت و ضبط اطالعات  قیطر نیاز ا یبندر دولت

دول  ریاطالعات با سا نیو تبادل ا یخاط یادیص یکشت

ها شده آن دیمحصوالت ص هیتا از تخل پردازدیم یبندر

معتقدند که  یبرخ کنیشود. ل یریدر تمام بنادر جلوگ

 ،یطیمحستیز دیبا صدمات شد یادهیپد یرقانونیغ دیص

 گرانیبه باز یو متک ایدر سرتاسر دن یو اقتصاد یاجتماع

است و سازوکار مذکور  اهایمتعدد در مناطق مختلف در

 ,Liddick) کندینم تیمبارزه با آن کفا یبرا ییتنهابه

 هقط بسازوکار مذکور ف کهنیمنصرف از ا  .(2014

 یبه بازارها یرقانونیشده غ دیص انیاز ورود آبز یریجلوگ

 دیاز اصل ص یریو در رابطه با جلوگ پردازدیمصرف م

ذر از گ  (Vidas, 2010).بست مواجه استبا بن یرقانونیغ

و  یساحل ،یدول بندر انیم یمستلزم همکار تیوضع نیا

 Simma) کسانی یداخل نیپرچم در وضع قوانصاحب 

and Muller, 2012).  نامه موافقت یهااساس آموزه بر

در  تیصالح دیفائو و انعکاس اصول مشترک مو ریاخ

 یجد ییهایاست که با دشوار اهایدر یالمللنیحقوق ب

  ت.مواجه اس

به مناطق متعدد با  اهایدر میاز تقس یناش یدشورا نیا

 ،یدول متعدد شامل؛ دولت بندر یمتفاوت برا تیصالح

حقوق  ونیدر کنوانس اهایصاحب پرچم است. در و یساحل

ها در هر شده است که دولت میتقس یبه مناطق اهایدر

و قدرت  تیصالح یمتفاوت دارا یهاها به اندازهاز آن کی

مناطق  نیا نیترآزاد گسترده یاهای. درندهست ییاجرا

هم  تیحاکم یحق ادعا یدولت چیاست که در آن ه

از  یدور زانیبه م هاتیفعال ندارد. حق دولت بر کنترل

و  یداخل یهادر آب ی. دولت ساحلابدییساحل کاهش م

از خط مبداء  لیما 12حداکثر تا شعاع  ینیسرزم یایدر

 کهنیاست، ولو ا تیحق حاکم زانیم نیشتریب یدارا

حق عبور  یدارا ینیسرزم یایدر در یخارج یهایکشت

 یایاز در در مناطق فراتر یباشند. دولت ساحل ضرریب

پس از  لیما 12شامل؛ منطقه نظارت با فاصله  ینیسرزم

 انیتا پا یاقتصاد یو منطقه انحصار ینیسرزم یایدر

 تبمرابه تیصالح یدارا یاز خط مبداء ساحل لیما 200

اصل  لیآزاد ذ یاهایاست. در ینیسرزم یایکمتر از در

 نیتریادیاز بن یکی یانوردیدر یاست. آزاد اهایدر یآزاد

آزاد،  یاهایدر یاست. آزاد ییایاصول در نیترو شناخته

و  یبدون مداخله دول ساحل یانوردیدر یشامل؛ آزاد

و صاحب  یساحل ،یاز دول بندر کیاست. هر  یرساحلیغ

 یهاتیصالح یدارا ییایاز مناطق در یپرچم در برخ

حقوق  ت،یاز اصل حاکم یهستند که ناش یمحدود

 رونیاز اعمال آن است. از ا یناش یهاتیحاکمه و مسئول

و  نیوضع قوان یها حسب مورد برادولت نیاز ا کیهر 

 دیمختلف مرتبط با ص یهاتیها نسبت به موقعآن یاجرا

  د.هستن تیصالح یدارا اهایدر انیآبز

بر اساس  یدارند تا مقررات تیها صالحدولت نیاز ا یبرخ

 یهامهناو موافقت اهایحقوق در ونیکنوانس یهاآموزه

ها از آن گرید یمرتبط با آن را وضع کنند و برخ ای ییاجرا

ها در آن تیدارند که الزام اتباع را به رعا تیصالح

بخواهند و  اهایحقوق در ونیچارچوب مقررات کنوانس

اساس  نیا. بر (Caminos, 2012) کنند بیرا تعق آننقض 

قانون و  یاجرا تیوضع قانون، مُنقسم از صالح تیصالح

 تیبا اصول صالح تیوضع نیآن است. ا یخاط بیتعق

 ،یتوأم است. کشت زین یشخص تیو صالح ینیسرزم

شناور دولت  نیاست که واجد مفهوم سرزم یاسازه

 تیاصل صالح لیذ دآزا یاهایپرچم است و در درصاحب 

حالت با اصل  نیا کنی. لردیگیآن قرار م ینیسرزم

، در (Bantekas, 2012) منافات ندارد یشخص تیصالح

مرتکب  یدر آن کشت گریاز دولت د یاتبعه کهییجا

 یلیپرچم به هر دلکه دولت صاحب  شودیم یجرم
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استنباط از مقررات ماده  نیآن ندارد. ا بیبه تعق یلیتما

قابل برداشت است که تمام  اهایحقوق در ونینوانسک 117

 ای شینسبت به اتباع خو تیها را به اعمال صالحدولت

ها در ارتباط با حفاظت از دولت ریبا سا یزوم همکارل

تمام » دیآزاد مکلف کرده است. ق یاهایمنابع زنده در

محدود  اهایحقوق در ونیکنوانس 117در ماده « هادولت

بلکه  ست،یپرچم نو صاحب  یبندر ،یبه دول ساحل

که  گرددیبرم یمتبوع افراد یهاگستره آن به تمام دولت

از  کدامچیبسا هو چه کنندیم تیفعال یادیص نهیدر زم

از نوع  تیصالح نیدول مذکور هم نباشند. اعمال ا

 یاشخاص است که از سو تیبر اساس تابع تیصالح

 ،یبندر تدول تیها منصرف از صالحدولت متبوع آن

. لذا شودیپرچم به اجراء گذاشته مصاحب  ای یساحل

 تیل صالحدولت متبوع با اعما یاز سو تیاعمال صالح

راجع به  یاقتصاد یدر منطقه انحصار یدولت ساحل

 .منابع زنده منافات ندارد تیریمقررات حفاظت و مد

 

 یریگجهینت . 5
 هاایدر یبر نظم عموم یجد یدیتهد یرقانونیغ یادیص

 یریگیدر ارتباط با ماه یالمللنیب یاست. ساختار حقوق

است  یلمللانیماحصل سه گروه از معاهدات ب یرقانونیغ

نامه گسترش موافقت اها،یحقوق در ونیکه شامل؛ کنوانس

 نیفائو هستند. ا ینامه منابع ماهفائو و موافقت تیتبع

تا  رانیا یاسالم یت در ارتباط با دولت جمهوریوضع

است.  کسانیآن  جهینت کنیمتفاوت است، ل یحدود

 ونیکنوانس یامضا رغمیعل رانیا یاسالم یدولت جمهور

الزامات  کنیاست، ل امدهیآن درن تیبه عضو اهایدرحقوق 

و  زهیکانال یاسناد مرتبط فائو را در قانون داخل گریآن و د

 رانیا یاسالم ی. عملکرد دولت جمهورتکرده اس ییاجرا

و اسناد  اهایحقوق در ونیکنوانس یاز الزامات عرف یناش

ها در آن تیها مستلزم عضواز آن تیفائو است که تبع

در  یواجد مقررات اهایحقوق در ونی. کنوانسستین اسناد

است. در  ییایارتباط با منابع زنده در مناطق مختلف در

 انیتالش شده است تا توازن م اهایحقوق در ونیکنوانس

از منابع  یبردارو بهره تیریحفاظت، مد ،یانوردیمنافع در

برقرار  ییایدر یهاستمیاز اکوس تیو حما اهایزنده در

منافع در مرحله اول برعهده دولت  نیاز ا تیاشود. حم

 کنیاست. ل یبندر ای یصاحب پرچم و سپس دولت ساحل

است  یبندر ای یآن ابتدا برعهده دولت ساحل تیمسئول

و  یاقتصاد یشامل؛ منطقه انحصار ییایکه مناطق در

مطلق  تیتحت حقوق حاکمه و حاکم ینیسرزم یایدر

م برعهده دولت صاحب اند و در مرحله دوآن قرار گرفته

آزاد( است. دولت  یاهای)در ییایمناطق در ریپرچم در سا

 حق یدارا یاقتصاد یدر منطقه انحصار یبندر ای یساحل

 یاز تمام حقوق الزم برا کنیل ست،ین تیحاکم

 نیاز منابع زنده آن برخوردار است. ا یانحصار یبرداربهره

 یبندر ای یاز حقوق حاکمه دولت ساحل یاجلوه تیوضع

 حیتصر اهایحقوق در ونیکنوانس 56است که در ماده 

ماده  1بر اساس بنده  یبندر ای یشده است. دولت ساحل

حفاظت از  تیصالح یدارا اهایدر قوقح ونیکنوانس 21

 نیاز نقض مقررات و قوان یریو جلوگ اهایمنابع زنده در

 یاقتصاد یدر منطقه انحصار یاست. دولت ساحل یادیص

 یبردارو بهره تیریحفاظت، مد یق حاکمه براحقو یدارا

زمان هم کهنیاست، مشروط به ا ییایاز منابع زنده در

 ونیمقررات کنوانس ساسها را بر ادولت ریحقوق سا

دولت صاحب  تیمدنظر داشته باشد. وضع اهایحقوق در

 یالمللنیبر اساس مقررات ب انیپرچم در ارتباط با آبز

آزاد  یاهایآن در در یبرا متفاوت یهاتیواجد صالح

آزاد عالوه بر حق  یاهایصاحب پرچم در در است. دولت

 هاست، مشروط ب یادیواجد حق ص یانوردیدر یآزاد

 یاهایحفاظت از منابع زنده در یالمللنیمقررات ب کهنیا

  د.کن تیرعا زیآزاد را ن

 تیریحفاظت و مد یصاحب پرچم مکلف است برا دولت

و  یبندر ای یآزاد با دولت ساحل یاهایمنابع زنده در

. دینما یهمکار یامنطقه التیش تیریمد یهاسازمان

 شود،یم دیدولت صاحب پرچم تشد یهمکار نیا

حامل پرچم از  یآن و حقوق کشت تیصالح کهیزمان

. ابدییامتداد م یتصاداق یآزاد به منطقه انحصار یاهایدر

 یجد یءهابا خال اهایحقوق در ونیکنوانس ثیح نیاز ا
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با  اهایحقوق در ونیمواجه است. اما مقررات کنوانس

نامه منابع فائو و موافقت تینامه گسترش تبعموافقت

که بر اساس مقررات شده است. چنان لیفائو تکم یماه

 تمامفائو  تینامه گسترش تبعموافقت 2ماده  1بند 

آزاد  یاهایدر در یادیص یمورد استفاده برا یهایکشت

اساس  نیدولت صاحب پرچم هستند. بر ا تیولتحت مسئ

طور خود را به تیدولت صاحب پرچم مکلف است صالح

اعمال کند که  ینحوحامل پرچم به یبر کشت یموثر

 ای یحامل پرچم به حقوق حاکمه دولت ساحل یکشت

و منابع زنده آن  یاقتصاد یدر منطقه انحصار یبندر

 یاز سو شده جادیاحترام بگذارد و از تعهدات ا

 انیدر ارتباط با آبز یامنطقه التیش تیریمد یهاسازمان

 تواندیکند. دولت صاحب پرچم م تیآزاد تبع یاهایدر

 یمتقاض یبه کشت تیمل یالزامات را قبل از اعطا نیا

مشروط  را تیحفظ مل کهنیا ایکند  لیحمل پرچم تحم

ارتباط  یاز تعهدات مذکور و برقرار یکشت تیبه تبع

 نی. البته ادیو دولت صاحب پرچم بنما یکشت انیم لیاص

دولت صاحب پرچم است.  تینمستلزم حُسن طیشرا

چراکه منافع دولت صاحب پرچم در گ رو حفظ منافع 

 ییایدر ستمیاکوس بیدر عدم تخر یبندر ای یدولت ساحل

حامل پرچم  یکشت یادیص تیفعال ای یانوردیاز در یناش

 جادیولت صاحب پرچم در اد تیصالح نیاست. با وجود ا

 یاهایدر یطیمح ستیز یهااز چالش یریشگیپ ایوقفه 

 گرید بیتصو یجامعه جهان رونیآزاد ناکارآمد است. از ا

در  یساحل دولت تیصالح شیجز افزاسازوکارها را به

 یهمان کنترل دولت بندر رسازوکا نیگرفته است. ا شیپ

است تا اقدامات ها مجوز به تمام دولت یاعطا کهنیا ای

 ایحامل پرچم دولت ثالث ناتوان  یکشت هیالزم را عل

و  تیاز مقررات حما تیبه الزام آن به تبع لیتمایب

 یداریو حفاظت از پا ییایدر ستیز طیحفاظت از مح

 کردهایرو نیا کنیآزاد انجام دهند. ل یاهایمنابع زنده در

و  تیها به حماتمام دولت یهم مستلزم تعهد به همکار

از  داریو حفظ استفاده پا ییایدر ستیز طیحفاظت از مح

تعهد هم برعهده  نیا یمنابع آن است. نظارت بر اجرا

در  یو سازوکارها یامنطقه التیش تیریمد یهاسازمان

 هیخلاز ت یریجلوگ ای فیها است. وگرنه توقآن اریاخت

در  یدر بنادر دولت بندر یرقانونیشده غ دیمحصوالت ص

و  ییایدر ستیز طیتنها به حفاظت از محنه درازمدت

را  یگرید ریبلکه مس کند،یمنابع زنده آن کمک نم

 یهااز دولت یبرخ زیاکنون نکه هم. چناندیمایپیم

 یهابا سازمان یریصاحب پرچم بر احتراز از عواقب درگ

به  یو بندر یدولت ساحل ای یامنطقه التیش تیریمد

 دیمحصوالت ص هیتخل حامل پرچم دستور یهایکشت

 کنندیصادر م ییهارا در سواحل دولت یرقانونیشده غ

در حوزه  یالمللنیب یهاتیکه تابع مقررات و محدود
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