
www.GhadamYar.com



 1

  

ی  ۀ و و ل ع وق  الم   ٢س 
  

ی ید داود آ ر    د
  

ه ی و و ور  ی  فا   را
  

ی ی      ١٣٨٨   - ٨٩  : سال 



 2

  

  : فصل اول

  حقوق درياها

عه قواعد و مقرراتي اطالق مي شود كه ناظر بر رفتار و به مجمو: حقوق بين الملل درياها

  .عملكرد دولتها در درياها است
  

  1گفتار 

  :نقش و اهميت قلمروي درياها

كرة زمين به  3/2قلمروي آبي اختصاص دارد يعني بالغ بر زمين به  از كرة% 71بالغ بر امروز 

واقع الزم است مورد توجه واقع شود در آبهاي درياها و اقيانوسها تعلق دارد و به همان نسبت در 

امروزه عالوه بر  شد راني و به عنوان راه از آن استفاده مياها كه در گذشته بيشتر براي كشتيدري

هم از درياها و اقيانوسها  يايي كه در زمينة كشتيراني در درياها مي شود استفاده هاي ديگرهاستفاده 

  :صورت مي گيرد از جمله

نظامي، مانورهاي نظامي و از همه مهمتر به دنبال كشف منابع بسيار ارزشمند انجام اقدامات 

به  ه اندند و سعي كرده اي در اعماق درياها، دولتها توجه ويژه اي را به اين منابع معطوف داشتدنمع

نحوي به منابع معدني نهفته در اعماق درياها دسترسي پيدا كنند ضمن اينكه درياها در واقع منبع 

ئيني بشري محسوب مي شوند مواد شيالتي در توجهي براي بخشي از مواد غذايي و مواد پروت قابل

درياها بخش قابل توجهي از غذاي انساني را به خود اختصاص مي دهد كه همة اينها به نوعي مورد 

يافتن  ند و در واقع به دنبال اهميته اتوجه است و دولتها امروزه توجه ويژه اي به درياها معطوف داشت

مشخصاً در  20درياها، لزوم قانونمند سازي استفاده از درياها هم مورد توجه واقع شد و از اوايل قرن 
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و در ساية فعاليتهاي جامعه ملل تالشهايي براي قانونمندسازي درياها صورت گرفت كه راه به  1930

ميد تالشهاي سازمان ملل جايي نبرد و اولين گام در مسير قانونمندسازي درياها كه به نتيجه انجا

سرزميني،  ر كنوانسيون در زمينه آبهاي دريايمنتج شد به تدوين چها 1958متحد بود كه در سال 

هم  1960آبهاي آزاد، فالت قاره و چگونگي صيد ماهيان زنده در درياها و اقيانوسها كه البته در سال 

به دليل .ار شد كنفرانس دومي برگزار شدرگزدو سال بعد از اولين كنفرانس كه در ساية سازمان ملل ب

 70اختالف نظرهاي فاحشي كه بين شركت كنندگان بروز كرد به نتيجه اي نينجاميد تا اينكه در دهة 

گام سومي از سوي سازمان ملل متحد برداشته شد و منتج شد به تدوين و تصويب كنوانسيون سوم 

  .الزم االجرا شد 1994يا از ژانويه  1993اواخر به تصويب رسيد و از  1982 در سال حقوق درياها كه

حقوق درياها در ساية فعاليت سازمان ملل  اولين كنفرانس مربوط به تدوين 1958در سال 

ديد حدود عرض درياي حبرگزار شد منتهي چون دولتها در بعضي از زمينه ها از جمله در زمينه ت

رانس دومي از سوي سازمان ملل برگزار شد در كنف 1960سرزميني به توافق نرسيدند مجدداً در سال 

بعضي از و  ااين مرحله هم نتيجه اي حاصل نشد در واقع در اين كنفرانس دولتهاي آمريكا، كاناد

 كشورهاي اروپاي غربي كه طرفدار اصل آزادي درياهاي آزاد بودند در مقابل گسترش درياي سرزميني

از لحاظ  .يد حدود عرض درياي سرزميني حاصل نشددحدر واقع نتيجه اي در زمينه ت ايستادند و

مايل دريايي بود مورد  3عرض درياي سرزميني به اندازة برد يك توپ كه حدوداً  18تاريخي در قرن 

گسترش پيدا كند و بعضي از سعي شد كه دامنة اين حوزه  19پذيرش قرار گرفته بود، در قرن 

سرزميني براي خودشان مايل را به عنوان عرض دريايي  6مايل و بعضي از ديگر كشورها  4كشورها تا 

به همين نسبت بعضي ديگر از  .ولي در عين حال توافق مشخص و قطعي حاصل نشددر نظر گرفتند 

كشورها از جمله كشورهاي سوسياليستي به رهبري شوروي به همراه كشورهاي جهان سومي معتقد 

مايل عرض درياي سرزميني  12كند و آنها به بودند كه بايد عرض درياي سرزميني گسترش پيدا 

تأكيد مي كردند كشورهاي سوسياليستي و در حال توسعه بر اين باور بودند كه در واقع كنوانسيون 
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و بدون  يبين المللتدوين شده بدون در نظر گرفتن تحوالت جامعه  1958هاي قبلي كه در سال 

تصويب شده بود نابرابري هاي موجود  1958در  ژنو كه گانه 4 كنوانسيون هاي ها توجه به پيشرفت

بين دولتها را ناديده گرفته و صرفاً به اتكا توانمندي هاي تكنولوژيك و موقعيتهاي كشورهاي پيشرفته 

صنعتي اين كنوانسيون ها را تصويب كرده و در واقع به نحوي كنوانسيون هاي موجود حافظ منافع 

رده تري برخوردار هستند و لذا در ساية صدور اعالميه ختم كه از امكانات گستبودكشورهاي صنعتي 

صادر شد از سوي سازمان ملل اين موضوع با جديت دنبال شد كه اكنون كه  60استعمار كه در دهة 

ند بايد در مسير احقاق حق خودشان در همة ه اكشورهاي جهان سوم از استعمار رهايي پيدا كرد

رئيس هيأت نمايندگي دولت  1967لذا در سال . رياها قدم بردارندزمينه ها به ويژه در زمينه حقوق د

مالت بنام دكتر پاردو پيشنهاد كرد كه مسألة ماهيت حقوقي بستر و زيربستر درياها و اقيانوسها واقع 

در ماوراي حوزة صالحيت دولتها به نفع جامعة بشري به نفع كشورهاي جهان سوم و اكثريت اعضاي 

ر دستور كار سازمان ملل متحد قرار بگيرد و اين پيشنهاد مورد توجه ديگر د يبين الملل هجامع

چهار، پنج  70 ي قرار گرفت تا اينكه در اوايل دههكشورهاي سوسياليستي و كشورهاي جهان سوم

سال بعد از ارائه اين پيشنهاد موضوع رسماً مورد توجه واقع شد و براي به نتيجه رسيدن اين پيشنهاد 

  .جالس هايي برگزار شدكنفرانس و ا

با  آن شروع شد و اولين اجالس 1973موضوع مورد بحث در كنفرانس سوم حقوق درياها كه 

 11جلسه، و در  90كشور در كاراكاس، پايتخت ونزوئال برگزار شد و بعد از  150حضور نمايندگان 

در  .ده دولت ايران رسيدبه امضاء نمايندگان دولتها از جمله، نماين 1982آوريل  30اجالس در تاريخ 

كشور كنوانسيون الزم  60پس از تصويب  و متن كنوانسيون پيش بيني شده بود كه بعد از يكسال

يكسال پس از  1993االجرا خواهد شد و صورت اجرايي به خود خواهد گرفت تا اينكه در دسامبر 

كنوانسيون جامع در كشور اين كنوانسيون به عنوان يك كنوانسيون واحد و يك  60گذشت تصويب 

بر رفتار و روابط دولتها در عرصه هاي مختلف  كه امروزه ناظر زمينة حقوق درياها مورد اجرا واقع شد
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اين كنوانسيون ضمن اينكه بخش عمده اش برگرفته از قواعد عرفي موجود در  .حقوق دريايي است

ولوژيك و در ساية صدور نظام حقوق دريايي بوده است بخشي از آن هم در ساية پيشرفتهاي تكن

اعالمية ختم استعمار و تحوالت به وقوع پيوسته در عرصة نظام بين الملل ناشي از قواعد و مقررات 

حقوق درياها تشكيل مي دهد كه  1982نوين و جديدي است كه مجموعة اين قواعد را كنوانسيون 

و ناظر هست بر بررسي وضعيت كنوانسيون بسيار جامع و همه جانبه اي است در زمينة حقوق درياها 

زيربستر درياها، مسئله مربوط به فضاي فوقاني درياها و سطح آب درياها، مسائل مربوط به بستر و 

همچنين در مورد تنگه ها، كانال ها و بخش هاي مختلف درياها به بحث و بررسي مي پردازد كه در 

تقسيم مي شود كه هر كدام داراي رژيم منطقه  5اين كنوانسيون براي اولين بار سطح آب درياها به 

ست كه در پشت خط مبدأدرياي سرزميني و در احقوقي خاص خود است، اولين منطقه آبهاي داخلي 

بعد از آبهاي داخلي كه از خط مبدأ درياي سرزميني  .بخش قلمروي خشكي كشورها قرار مي گيرد

كه  قرار داردميني يا درياي سرزميني آبهاي ساحلي، سرز ،پيش مي رود به سمت دريا و آغاز مي شود

ديد حدود درياي حدر مورد ت در اين قسمت. ضرر بر آن اعمال مي شود بيبه هر حال رژيم عبور

سرزميني در مورد حقوق دولتهاي ساحلي بر درياي سرزميني، در مورد تكاليف دولتهاي ساحلي 

يف دولت ساحلي در آبهاي درياي نسبت به عبور كشتي هاي دولتهاي خارجي، در زمينه حقوق و وظا

آبهاي منطقه مجاور يا نظارت قرار دارد كه از خط  يبعد از آبهاي سرزمين. شودسرزميني بحث مي 

شود و بعد از  آبهاي درياي سرزميني را شامل مي مايل با احتساب 24مبدأ درياي سرزميني تا حداكثر 

 200زة حداكثر خط درياي سرزميني به اندا آن آبهاي منطقة اقتصادي، انحصاري است كه در واقع از

  .دهد مايل را پوشش مي

ست كه خارج از صالحيت دولتها اآبهاي درياي آزاد  انحصاري، اقتصادي، بعد از آبهاي منطقه

پذيرفته شد كه منابع موجود در اعماق درياي  1982و براي اولين بار در كنوانسيون  گيرد قرار مي
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شود و همة كشورها به نحوي  به عنوان ميراث مشترك بشريت محسوب مي آزاد و اقيانوسها در واقع

  .عادالنه مي توانند از آن استفاده كنند

  2گفتار 

به عنوان  1982 كه در سال يبنتاگوو، و كنوانسيون م1958در رابطه با كنوانسيون هاي ژنو 

از كنوانسيون ها ناظر بر  كداميكاينكه به هر حال . به تصويب رسيد حقئق درياها كنوانسيون سوم

را نپذيرفته  1982بوده باشد ولي كنوانسيون  1958ست؟ اگر دولتي عضو كنوانسيون ارفتار دولتها 

 1958هر دوي آنها عضو كنوانسيون  واختالف پيش بيايد ة درياهادر حوز دولتدو باشد و يا اگر بين

ها بايد اجرا  كداميك از اين كنوانسيون باشد 1982بوده باشند ولي فقط يكي از آنها عضو كنوانسيون 

  بشود؟

حاكم  1982هستند طبيعتاً كنوانسيون  1982بين دولتهايي كه عضو كنوانسيون  ةدر رابط

منسوخ شد  1982كنوانسيون  با تصويب1958است و ناظر بر رفتار آنهاست به عبارتي كنوانسيون 

ني شده كشورهايي كه به كنوانسيون ش بيحقوق درياها پي 1982كنوانسيون  311آنچه كه طبق مادة 

  .شود براي آنها اعتباري ندارد و منسوخ شده تلقي مي 1958پذيرفته اند مفاد كنوانسيون  را 1982

هستند ولي فقط يكي از آنها  1958ولي در رابطه با دولتهايي كه هر دو عضو كنوانسيون 

است چون  دولت هردوناظر بر رفتار 1958پذيرفته طبيعتاً در اينجا كنوانسيون  را1982كنوانسيون 

  .ند طبيعتاً بايد مشمول مقررات عرفي قرار بگيرنده ا اين دولتها كنوانسيون هاي مدون را نپذيرفت

پذيرفته شده و به  1982آنچه كه مسلم است اصل يكپارچگي است كه در كنوانسيون 

پذيرفته  1982وانسيون يا حق تحفظ يا حق شرط در كن Reservationرسميت شناخته شده و 

 وارد شود بايد بدون استفاده از حق شرط و بدون 1982نشده و دولتي كه مي خواهد به كنوانسيون 

البته اين  .اين كنوانسيون را بپذيرد كاملقيد و شرطي وارد اين كنوانسيون شود و به طور  هر گونه
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خود را در مورد حقوق درياها ابراز  نظر ول دولتها مي توانند از اعالمية تفسيري استفاده كنندقبي

كه يك كنوانسيون جامع و  1982البته عالوه بر كنوانسيون  .بدارند ولي بدون استفاده از حق شرط

حقوق درياها كنوانسيون هاي موردي هم بين دولتها به امضاء رسيده از جمله واحدي است در مورد 

به تصويب  1973نفت از كشتي ها كه در  تانسيون مربوط به جلوگيري از آلودگي ناشي از نشكنو

امضا رسيد، قراردادهاي دو جانبة ديگري هم به  به 1974 كه در سال مني درياهايرسيد، كنوانسيون ا

حدود  همقابل و مجاور به امضا رسيده كه تعيين كنند يطور فراوان بين دولتهاي همسايه يا دولتها

  .وردآ ليف را براي دولتهاي امضا كننده به وجود ميمرزي دريايي آن ها است كه در واقع حق و تك

  

  :تعريف آبهاي داخلي

رد يگ هاي ساحلي قرار مي اولين بخش مربوط به مناطق دريايي كه در قلمروي خشكي دولت 

آبهاي  .است - sُُInternal water آبهاي داخلي يا اصطالحاً ،و در پشت خط مبدأ درياي سرزميني

اي دريا اطالق ميشود كه نه جزئي از آبهاي درياي سرزميني است و نه جزئي داخلي به آن بخش از آبه

  .از آبهاي آزاد درياها در نتيجه به طور كامل متعلق به دولت ساحلي است

هاي  لنگرگاهها، درياچه ها، رودخانه ها، حوزچه ها، خليج: اين آبهاي داخلي اعم است از

خط مبدأ  .است شت خط مبدأ درياي سرزميني واقع شدهتاريخي، خورها و به هر حال آبهايي كه در پ

از لبة خارجي آبهاي داخلي آغاز مي شود و به نحوي بايد با خاك كشور ساحلي درياي سرزميني 

  .درآميخته باشد

  :آبهاي داخلي با آبهاي سرزميني تفاوت

بيگانه هاي دول  در اينست كه درياي سرزميني مشمول عبور رژيم بي ضرر است يعني كشتي

توانند از آبهاي  بدون كسب مجوز و آزادانه البته به شرط اينكه رژيم عبور بي ضرر را رعايت كنند مي
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درياي سرزميني عبور كنند و دولت ساحلي هم حق ندارد مانع و مشكلي را پيش روي اين جريان آزاد 

عبور بي ضرر نيستند و ها مشمول  عبور و عبور بي ضرر قرار بدهد در حاليكه در آبهاي داخلي كشتي

  .دولت ساحلي بر آنها اعمال صالحيت مي كند

صالحيت دولت ساحلي و صالحيت دولت صاحب پرچم را در اين مواردي كه تقارن اعمال 

  :مورد توجه قرار داد مي توان شود گفته مي

 هي كه به وقوع پيوسته و در زمينه حقوق درياها قابل اهميت است و در برگيرندايدعو - 1

 سالدر برابر اندرسون در  rدعوي  يكيقارن صالحيت دولتهاي ساحلي و دولتهاي غير ساحلي است ت

دادگاه استيناف جنايي پادشاهي بريتانيااعام كرد كه يك تبعه آمريكايي در يك . مي باشد 1868

هاي كشتي بريتانيايي در آبهاي داخلي فرانسه مرتكب قتل غير عمد شده و در حوزه صالحيت دادگاه

گيرد به رغم آنكه مي شود پذيرفت كه اين موضوع در  قرار بريتانياست كه تحت تعقيب و محاكمه

صالحيت دادگاههاي فرانسه هم هست به دليل اينكه جرم در داخل حوزه صالحيت دولت فرانسه به 

در عين حال كه دادگاههاي . وقوع پيوسته يعني كشتي كه تحت صالحيت  دولت صاحب پرچم است

مريكا هم به دليل تابعيت آمريكايي در راستاي اعمال صالحيت شخصي مي توانند چنين دعوايي را آ

تحت تعقيب قرار دهند بنابراين مي شود پذيرفت كه در يك حادثه يا اتفاق سه دولت براي تعقيب 

  .  دعوا صاحب صالحيت هستند

 اياالت متحده آمريكاي عالي ويلدن هوس كه ديوان ادعو موضوع ديگر مربوط مي شود به - 2

به دليل  رايكي از سرنشينان يك كشتي بلژيكي  كه خصوص اين در ،مورد رسيدگي قرار داد آن را

در بندر  كه اينكه در داخل آبهاي آمريكا از سوي يك تبعه بلژيكي در آن كشتي قتلي اتفاق افتاده بود

كا خودش را صاحب صالحيت اعالم كرد بنابراين دولت آمري ،تي در نيويورك پهلو گرفته بود سي جرسي

توان گرفت اينست كه  بنابراين نتيجه كلي كه مي. دعوايي هم رسيدگي كند نوع كه مي تواند به چنين

يك كشتي تجاري در يك بندر خارجي يا در آبهاي داخلي يك كشور خارجي در واقع مشمول 
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جرايمي رسيدگي كنند مگر اينكه صالحيت دولت محلي است و دادگاههاي محلي مي توانند به چنين 

ها در واقع يك توافق ديگري را به عمل  موافقتنامه صريحي خالف آن را مقرر داشته باشد و دولت

آورده باشند كه اگر در حوزة صالحيت آنها هم چنين جرائمي اتفاق افتاد دولت صاحب پرچم آن دعوا 

  .را تحت تعقيب قرار دهد

د وارد آبهاي داخلي آن دولت نجازة دولت ساحلي مي توانآيا كشتي هاي جنگي بدون كسب ا

ساحلي بشوند يا نه؟ ً با فرض اينكه آبهاي داخلي تحت صالحيت كامل دولت ساحلي هست طبيعتاً 

هاي جنگي هم علي القاعده نمي  ورود كشتي ها هم منوط به كسب اجازة دولت ساحلي است و كشتي

  .لي يك دولت بشوندتوانند بدون كسب اجازه وارد آبهاي داخ

  :حق دسترسي به آبهاي داخلي

داراي حاكميت كامل است لذا از منظر حقوقي  بر آبهاي داخلي خودش چون دولت ساحلي

حق ورود كشتي هاي خارجي وضع شده باشد در اين زمينه وجود  مورديچ قاعدة حقوقي كه در ه

اش مجبور به پذيرش كاري كرد مگر ندارد چون هيچ دولتي را نمي شود در حوزة صالحيت داخلي 

الزام آوري وجود ندارد كه دولتها ملزم به  هگرچه چنين قاعد .به اين امر باشداينكه خودش راضي 

هاي خارجي اجازه مي دهند و در واقع  پذيرش كشتي هاي خارجي باشند ولي معموالً دولتها به كشتي

دليل اين امر هم اينست كه دولتها در  .كندورود كشتي هاي خارجي از اصل آزادي عبور پيروي مي 

 ساية تردد كشتي ها و رفع محدوديتها و موانعي كه احياناً پيش روي كشتي هاي خارجي وجود دارد

و سعي مي كنند كه براي رونق اقتصادي، تجاري و توريستي خودشان  ورندآ منافعي به دست مي

  .كشتي ها از اصل آزادي عبور و ورود پيروي كنند

كه هر كشوري مي تواند در چارچوب است واقع روية بين المللي هم مبتني بر اين  در

از طريق وضع قوانيني كه مورد توافق  بدهد ورود به كشتي هاي خارجي همراودات بين المللي اجاز
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دولتها قرار ميگيرد يا به عبارتي ديگر در صورت احساس خطر و به منظور تضمين امنيت، دولت ها 

شان را به روي كشتي هاي حتي تجاري،  ن و آبهاي داخليادرشخواهند داشت كه بنا اين حق را

د و همچنين در صورت اجازه دادن به كشتي نكشورهاي خارجي چه رسد به كشتي هاي جنگي ببند

  .هاي خارجي مي توانند شرايط ورود و اقامت را براي كشتي هاي خارجي در نظر بگيرند

بايد مدنظر قرار بگيرد در آبهاي داخلي اين هست كه  كهشتي هانكته ديگر در زمينه ورود ك

ماژور يا  به عنوان يك عرف بين المللي پذيرفته شده است كه كشتي هايي كه دچار وضعيت فورس

اضطراري مي شوند و ناگزير هستند در بندر يا آبهاي داخلي يك دولت ساحلي پهلو بگيرند دولتهاي 

ا هستند بدون توجه به وجود موانع و مشكالت و قوانيني كه در اين ساحلي ملزم به پناه دادن آنه

  .زمينه وجود دارد

البته در مورد حق دسترسي كشتي هاي خارجي به آبهاي داخلي اين موضوع شامل رودخانه 

بارسلونا مشمول قواعد و مقررات ديگري هستند و  1921ها نمي شود و رودخانه ها طبق كنوانسيون 

قرار دارند مشمول قوانين و مقررات  يه هايي كه در داخل قلمروي آبي دولتهاي ساحلدر واقع رودخان

  .ديگري هستند

كه اصطالحاً به  يكي از مباحث مهم در حوزة حقوق درياها تعيين خط مبدأ درياي سرزميني

   .استمي گويند Base lineآن

  : درياي سرزميني خط مبدأ
  

كند  حد فاصل بين خشكي و دريا را مشخص مي ست كهاخط مبدأ در واقع عبارت از خطي 

 1982مبناي اندازه گيري وسعت مناطق مختلف دريايي به شمار مي رود و در كنوانسيون  خط اين

  .است هم به دقت مورد ارزيابي قرار گرفته

  



 11

  :1982مقررات كنوانسيون 

همان قواعد خط مبدأ درياي سرزميني چيزي جز تكرار  در زمينه1982توضيحات كنوانسيون 

 base lineخط مبدأ طبيعي كه اصطالحاً  - 1نيست كه در دو محور  1958و مقررات كنوانسيون 

Normal  خط مبدأ مستقيم كه  -2و  .است  توضيح داده شده 1982كنوانسيون  5گويند در مادة

  .گفته مي شودStraight base line اصطالحاً 

 : تعريف خط مبدأ طبيعي

 . گيرد كه در مورد سواحل صاف و هموار مورد استفاده قرار ميطي است خط مبدا طبيعي خ

ست كه ادر واقع خط مبدأ طبيعي براي اندازه گيري عرض درياي سرزميني و ديگر مناطق دريايي 

ست و مناسب ترين زمان براي تعيين حد پست ترين جزر اخط پست ترين جزر آب در امتداد ساحل 

  .زر بهاره معروف استدريا فصل بهار است كه به ج

برخورد جزر و مد آب دريا در كنارة ساحل خطوطي بر جاي مي ماند براي اندازه  هدر ساي

گيري مناطق مختلف دريايي يا تعيين خط مبدأ درياي سرزميني در سواحل صاف و هموار پايين 

به كه  د ترين خط جزر دريايي يا پست ترين خط جزر دريايي كه در كنارة ساحل بر جاي مي مان

ديد حدود عرض درياي تحعنوان نقطة شروع يا به عنوان خط مبدأ براي اندازه گيري و يا براي 

كنوانسيون  7در چارچوب مادة  كه سرزميني مورد استفاده قرار ميگيرد، در حاليكه خط مبدأ مستقيم

شود اولين  توضيح داده شده در خصوص سواحل ناهموار از اين خط مبدأ مستقيم استفاده مي 1982

 دادگستري شيالت كه بين انگليس و نروژ پيش آمد مطرح شد و ديوان بين المللي هبار هم در قضي

  .هم خط مبدأ مستقيم را مورد تأييد قرار داد
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  :شرايط ترسيم خط مبدأ مستقيم

دولتها  اگر كه توضسح داده شده حقوق درياها 1982كنوانسيون  7ة در ماد در اين زمينه

ست از خط مبدأ مستقيم بهره بگيرند چگونه اين خط ااحل ناصاف و ناهموار هستند و الزم داراي سو

مستقيم نبايستي به نحوي ترسيم بشوند كه از جهت كلي  وطمبدأ را مورد استفاده قرار بدهند؟ خط

 وطاين خط ، در واقع بايد در ارتباط با وضعيت طبيعي ساحل و دنساحل به نحو فاحشي متفاوت باش

سيم بشود و بايد مناطقي از دريا كه در طرف خشكي اين خطوط قرار ميگيرند به اندازة كافي با تر

  .به عبارتي به ساحل نزديك و مرتبط باشند .قلمروي سرزميني مرتبط باشند

اين هست كه خطوط مبدأ مستقيم از : ترسيم خطوط مبدأ مستقيم ةدوم در زمين ةنكت

ديد حدود برآمدگي هاي جزري حا ترسيم نخواهد شد براي تهاي جزري يا به طرف آنه برآمدگي

 يها مگر اينكه فانوس: شود از خط مبدأ مستقيم استفاده كرد مگر با در نظر گرفتن يك شرط نمي

هاي  كه به طور دائمي بيرون از آب دريا قرار ميگيرند و روي اين برآمدگيي دريايي يا تأسيسات مشابه

  .رد مي شود از خط مبدأ مستقيم هم استفاده كردجزري نصب شده اند در اين مو

هنگام ترسيم برخي از خطوط مبدأ بايد منافع اقتصادي ويژة منطقه كه وجود و : نكتة سوم

شده باشد بايد در نظر گرفته شود در واقع آن  زاهميت آن به وضوح در اثر استفادة ممتد محر

ارزش حياتي دارد ترسيم اين خطوط مبدأ معيارهاي سنتي و عرفي كه براي مردم بومي آن منطقه 

نبايد مختل كند زندگي مردم را و نظامهاي سنتي گذشته كه حاكم بر آن ساحل بوده را به خطر 

  .بياندازد

هيچ دولتي نمي تواند از روش ترسيم خطوط مبدأ مستقيم به نحوي استفاده : نكتة چهارم

ي، اقتصادي آن كشور جدا رانحصا هيا منطق كند كه درياي سرزميني دولت ديگري را از درياي آزاد

  .كند و به عبارتي بايد در ارتباط نزديك با ديگر مناطق دريايي اين خط مبدأ مستقيم ترسيم شود
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زماني كه وضع سواحل دندانه دار باشد ممكن است شرايطي پيش  ناهموار سواحل ناصاف و

ع نواع استفاده از خط مبدأ طبيعي يا مستقيم وضعيتها در واق و بيايد كه در مورد هر يك از اين شرايط

در شكل الف در واقع فرورفتگي خليج : اشكالي كه در اين زمينه ترسيم شده عبارتند: فرق مي كند

ست كه قطر آن خطي ااي  كوچك محسوب مي شود كه مساحت تورفتگي آب بزرگتر از سح نيم دايره

  .متصل مي كند اين خط مبدأ مستقيم مي باشد تورفتگي ساحل را به يكديگر هاست كه دو طرف دهان

  :پس شرط اين است كه

  .مايل نباشد 24مايل باشد به عبارتي بيش از  24دهانة تورفتگي كمتر يا به اندازة : اوالً

اگر ما يك نيم دايره اي را بر مبناي قطري كه در واقع خطي است كه دو طرف دهانه را : دوماً

ايره اي را ترسيم كنيم مساحت نيم دايره كوچكتر از مساحت به يكديگر متصل مي كند نيم د

ما مي توانيم از خط   و تورفتگي آب باشد در اينصورت اين تورفتگي خليج كوچك محسوب مي شود

مبدأ مستقيم استفاده كنيم در واقع آن خطي كه مبناي قطر قرار گرفته و دو طرف دهانه را به 

  .خليج كوچك است در اين قيم ما در اين تورفتگي ويكديگر متصل كرده همان خط مبدأ مست

فرورفتگي خليج كوچك نيست در واقع در اينجا تورفتگي كوچكتر از : اما در شكل پ

در چنين مواردي خط مبدأ در واقع  .اي است كه قطر آن فاصلة دو طرف دهانة تورفتگي است دايره نيم

راي ترسيم خط مبدأ بايد به كنارة ساحل در اينجا ب .خط پست ترين حد جزر دريايي خواهد بود

ساحل صاف و هموار از خط مبدأ طبيعي  داراي تورفتگي توجه داشته باشيم و همانند يك درياي

  .استفاده كنيم يا بر مبناي تعيين حد پست ترين خط جزر دريايي

و مملو از جزاير ترسيم شده يعني هرگاه ما  سخط مبدأ مستقيم در ساحل مضر: در شكل ب

توانيم از  ست ما ميابودن  سبريدگي هايي در كنار ساحل داشته باشيم به نحوي كه نشانگر مضر

پشت اين تورفتگي ها به نحوي كه دهانة اين تورفتگي ها را در جلوترين خطي كه در كنارة ساحل 

  .ترسيم شده آن را به عنوان خط مبدأ مستقيم در نظر بگيريم
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ايي  رياي سرزميني هست در چنين شرايطي كه جزيرهجزيره اي است كه داراي د: شكل ت

برابر عرض  ومايل و به عبارتي د 24هست در صورتي كه فاصله بين جزاير و سرزمين اصلي بيش از 

ترين جزر اين جزيره تعيين مي  پست خطدرياي سرزميني باشد درياي سرزميني هر جزيره بر مبناي 

مايل دريايي  24فاصله آنها از ساحل و خط مبدا بيش از يعني دور خود اين جزاير به شرطي كه  .شود

يا بيش از دو برابر عرض درياي سرزميني باشد، خود اين جزاير داراي محدوده دريايي مستقل هستند 

مايل باشد با ترسيم خط  24كه فاصله اين جزاير تا ساحل كمتر از شرايطي در  در غير اينصورت 

د كه آن خط مبدأ وين جزر ساحل جزيره به جزر ساحل ترسيم مي شمبدأيي مستقيم از خط پايين تر

  .ما خواهد بود

رودخانه مستقيماً به دريا نه خط مبدأ در امتداد خطي قرار گرفته است كه در دها: شكل ث

مستقيماً به دريا بريزد خط مبدأ خط مستقيم  ع در چنين شرايطي اگر رودخانه ايريزد در واق مي

گاهي در كند منتهي  رودخانه را به يكديگر متصل مي نهرين جزر در سواحل دهاهست كه نقاط پست ت

عه مجمو آنكه رودخانه به دريا متصل مي شود در اينصورت دلتايي شكل ميگيرد  مقابل نقطه اي

اتصال رودخانه و دريا روي هم انباشته مي شود و  هرودخانه و دريا در نقط هآبرفتهايي كه در دهان

وجود مي آورد در اينصورت رودخانه به طور مستقيم به دريا نمي ريزد و با دلتاها برخورد  دلتايي را به

شود و پيش از ورود به آب دريا دلتايي به وجود  مي كند و از اطراف دلتاها اين آب به دريا متصل مي

دلتا  مي آورد كه نقاط مناسب را مي شود از امتداد پيشرفته ترين جزر به طرف دريا در روي اين

  . انتخاب كرد و خط مبدأ را ترسيم كرد

 .ست كه خود اين تأسيسات بندري خط مبدأ محسوب مي شوداتأسيسات بندري : شكل ج

از بنادر از لحاظ تعيين حدود درياي سرزميني دورترين نقاط خارجي تأسيسات دائمي بندري هستند 

 هشوند نقط از ساحل محسوب ميساحل كه جز الينفك تشكيالت بندري به حساب مي آيند و بخشي 
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تالقي  هتالقي آبهاي درياي سرزميني و آبهاي داخلي به حساب مي آيند و خود اين بنادر به نحوي نقط

  .خط مبدأ درياي سرزميني و آبهاي داخلي محسوب مي شوند

هايي  قطعه خشكي: برآمدگي هاي جزري عبارتند از -برآمدگي هاي جزري هستند: شكل چ

طور طبيعي در آبهاي دريا به وجود مي آيند و آب آنها را احاطه كرده و در موقع جزر  هستند  كه به

  .بيرون آب قرار ميگيرند و در موقع مد در زير آب قرار ميگيرند

چنانچه در اين : در مورد تعيين خط مبدأ در خصوص برآمدگي هاي جزري بايد گفت كه

ز قلمروي اصلي ساحل قرار گرفته باشند حد جزر مايل ا 12هاي جزري در مسافتي كمتر از  برآمدگي

كمتر  هدر واقع اگر برآمدگي هاي جزري در فاصل.برآمدگي مي شود به عنوان خط مبدأ در نظر گرفت 

مايلي قرار گرفته باشند حد جزر برآمدگي را مي شود به عنوان خط مبدأ در نظر گرفت و از  12از 

مايل فاصله شان تا ساحل بيشتر باشد داراي درياي  12ز خط مبدأ طبيعي استفاده كرد منتهي اگر ا

خط مبدأمستقيم به طرف آنها ترسيم نمي شود مگر اينكه  .د بودنسرزميني مخصوص به خود نخواه

مورد شناسايي جامعه بين المللي  يا فانوس دريايي يا تأسيسات مشابهي بيرون از آب قرار گرفته باشند

  .مي شود خط مبدأ مستقيمي را در كنارة آنها تا ساحل ترسيم كرد واقع شده باشند كه در اينصورت

كشور مجمع الجزايري مثل ژاپن و يا اندونزي و فيليپين مي : يخطوط مبداٌ مجمع الجزاير: ه

توانند با استفاده از خط مبداٌ مستقيم جزايري، دورترين نقاط پيشرفته جزاير و صخره ها را به هم 

  .دننمتصل ك

  :ايط زيربا رعايت شر

 1/1خطوط به نحوي ترسيم شوند كه نسبت زمين به آب در داخل خطوط ترسيمي بيشتر از 

نباشند، به عبارت ديگر مساحت آب واقع در داخل خطوط بيشتر از مساحت جزاير با  1/9و كمتر از 

ر مساحت جزاي 1/9عايت شود، و مساحت آب واقع در داخل خطوط نبايد كمتر از ر 1/1حداكثر نسبت 
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حد پست در مورد خليج هاي كوچك هم مرز با چند كشور هم بايد گفت كه خط مبداٌ بر اساس . باشد

  .ترين جزر آب تعيين مي شود به عبارتي از خط مبدا طبيعي بهره گيري مي شود

نيز بايد گفت كه اگر دولتي در آبهاي نزديك ساحل خويش جزاير  در خصوص جزاير مصنوعي

بنابراين ، خطوط مبداٌ براي  -جزاير مصنوعي فاقد مناطق دريايي مي باشند ايجاد كند اين يمصنوع

بنابراين در . آنها ترسيم نمي شود و نمي توان از كناره ساحل به اين جزاير خطوطي را ترسيم كرد

چنين شرايطي بايد وضع سواحل را در نظر گرفت  كه داراي چگونه شرايطي هستند و متناسب با هر 

  .رايط مي شود از خط مبداٌ طبيعي و يا مستقيم استفاده كرديك از اين ش

آبهاي سرزميني مي باشد كه اصطالحاً يكي از بخشهاي مهم آبهاي درياها و اقيانوسها، : و  

Territorial Sea  شود يا آبهاي ساحلي يا قلمروي ساحلي كه ماوراي خط مبدأ پشت خط گفته مي

  .گيرد قرار مي مبدأ درياي سرزميني و به طرف دريا

آبهاي درياي سرزميني يكي از بحث برانگيزترين موارد در خصوص  قهديد حدود منطحبحث ت

از درياها بوده و همانطور كه گفته شده نمايندگان دولتها در جريان كنفرانس هايي كه تا پيش 

دوره ها  كنفرانس سوم حقوق درياها برگزار شد به توافق مشخصي نرسيدند پيش از آن در بعضي از

در جريان . مايل دريايي را به عنوان محدودة آبهاي سرزميني در نظر ميگرفتند 3برد يك توپ يا 

مايل و كمتر و  12مايل و برخي ديگر معتقد به  6ژنو بعضي از دولتها معتقد به  1958كنفرانس 

يان برگزاري و به هر حال توافق مشخصي حاصل نشد تا اينكه براي اولين بار در جر بودند بيشتر

 12 حقوق درياها عرض درياي سرزميني 1982كنفرانس سوم حقوق درياها در چارچوب كنوانسيون 

  .در نظر گرفته شد مايل دريايي 

حقوق درياها  1982چه نوع رژيمي بر آبهاي درياي سرزميني اعمال مي شود؟ در كنوانسيون 

بايد بر آبهاي  The Right of Inocent passageيا پذيرفته شده است كه حق عبور بي ضرر

  .درياي ساحلي يا آبهاي سرزميني اعمال شود
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رژيم عبور بي ضرر به اين معناست كه كشتي هاي خارجي بدون كسب مجوز از دولت ساحلي 

ند وارد آبهاي سرزميني دولت ساحلي شوند منوط به اينكه عبورشان در واقع مخل آرامش، نمي توا

  .شدنظم و امنيت دولت ساحلي نبا

  .ستارژيم عبور بي ضرر  كشتي ها بنابراين رژيم حقوقي حاكم بر آبهاي سرزميني

در مورد هواپيماها اين نوع رژيم اعمال نمي شود به عبارتي ديگر فضاي فوقاني آبهاي درياي 

ست و در واقع كشورهاي خارجي براي ورود اسرزميني كامالً تحت حاكميت دولتهاي ساحلي 

ور آنها بر فراز قلمروي هوايي آبهاي ساحلي بايد اجازة الزم را از دولت ساحلي هواپيماهايشان و عب

  .كسب كنند

  :حقوق دولت ساحلي در درياي سرزميني

در مورد حقوقي كه دولت ساحلي بر آبهاي درياي سرزميني دارد بايد گفت كه دولت ساحلي 

 استفاده و چه در مورد داراي حقوق متفاوتي هست چه در قلمروي هوايي، چه در سطح آب

برداري از منابع موجود در بستر و زيربستر دريا، در واقع آبهاي درياي سرزميني بخشي از قلمروي  بهره

عبور بي ضرر مي  رژيم تحت حاكميت دولتهاي ساحلي محسوب مي شود بجز سطح آب كه مشمول

  .باشد

 .سرزميني برخوردار هستنداز حق ماهيگيري و در آبهاي  به طور انحصاري ساحلي هاي دولت

جايي بار و مسافر از يك نقطه ساحل به نقطة ديگر ساحل از آبهاي ساحلي كه اصطالحاً به  از حق جابه

بهره برداري از منابع موجود در  واز حق اكتشاف، استخراج  .مي گويند برخوردارند Cabotageآن 

احلي از مجموعه حقوقي در اين زمينه و دولت س .بستر و زيربستر درياي سرزميني بهره مند هستند

  .مند شوند برخوردار هست كه دولتهاي ديگر نمي توانند از اين حقوق بهره

  1982و1958 عبور بي ضرر و مشخصه هاي آن در دو كنوانسيون  
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در نظر گرفته شده  1982و هم در كنوانسيون  1958رژيم عبور بي ضرر هم در كنوانسيون 

اين  14ماده 4در خصوص رژيم عبور بي ضرر در بند  1958وانسيون است منتهي در چارچوب كن

كه مخل آرامش كه عبور بي ضرر عبوري است  كنوانسيون يك توضيح كلي داده شده با اين ويژگي 

و به هيچ عنوان اقداماتي كه مي تواند مخل نظم، امنيت و آرامش  نظم، و امنيت دولت ساحلي نباشد

و  1982به منظور رفع اين نقيصه در چارچوب كنوانسيون  - نمي دهد دولت ساحلي باشد را توضيح

ست و به نحوي مي تواند آن ااقدامات متعددي را كه مغاير عبور بي ضرر  19مشخصاً در قالب ماده 

شخصاً كشتي هايي مغير بي ضرر يا عبور با ضرر تبديل كند، بيان مي كند و عبور بي ضرر را به عبور 

عبورشان از بي ضرر به با ضرر تبديل شده و طبيعتاً دولت  - اين اقدامات شوند كه مرتكب هر يك از

  .آوردساحلي مي تواند از عبور اين نوع كشتي ها جلوگيري به عمل 

   1982اقدامات مخل عبور بي ضرر در چارچوب كنوانسيون 

ي هر گونه تهديد يا استفاده از زور بر عليه حاكميت، استقالل سياسي و تماميت ارض -1

الملل پذيرفته شده و  دولت ساحلي يا هر گونه اقدام ديگري كه به نحوي ناقض اصول حقوق بين

 .مندرج در منشور سازمان ملل متحد باشد

تواند عبور بي  هر گونه تمرين يا مانور نظامي با هر نوع اسلحه در آبهاي سرزميني كه مي -2

 .ضرر را به عبور باضرر تبديل كند

العات به زيان امنيت يا امور دفاعي دولت ساحلي از سوي هر گونه جمع آوري اط -3

 .هاي عبوري كشتي

هر گونه اقدامات تبليغاتي كه منظور از آن اقدامات لطمه زدن به امور دفاعي يا امنيت  - 4

 .دولت ساحلي محسوب شود

 .پرواز، فرود  و انتقال هر نوع هواپيما بر عرشة كشتي ها يا از عرشة كشتي ها به هوا - 5
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ضرر را  فرود و انتقال هر نوع ادوات جنگي از عرشة كشتي ها كه مي تواند عبور بي پرواز، - 6

 .در واقع به عبور غير بي ضرر و يا عبور باضرر تبديل كند

  :وظايف وتكاليف دولت ساحلي نسبت به عبور بي ضرر كشتي هاي خارجي

در  .اخالل نكند ايجاد رست كه در عبور بي ضرادر واقع بايد گفت كه دولت ساحلي موظف 

د كه دولت نبا موشكافي بيشتر شرح مي ده 1982و معاهدة  1958كنوانسيون  5اين زمينه مادة 

ضرر را با  ساحلي نمي تواند قوانين را بر كشتي هاي خارجي تحميل كند كه در واقع عمل عبور بي

ي موظف است دربارة نمي تواند تبعيض روا بدارد و همچنين دولت ساحل ،رو كند ا مانع روبهيمشكل 

  .كند ديگران را مطلع كند خطرهايي كه عبور بي ضرر را يا دريانوردي را در آبهاي سرزميني تهديد مي

شود و  در مورد اينكه آيا اين عبور بي ضرر صرفاً شامل حال كشتي هاي تجاري و مسافري مي

كشورهاي صنعتي كه  يا كشتي هاي جنگي را هم در بر ميگيرد يا نه؟ بايد گفت عليرغم ادعاي

خواهان عبور آزاد در مناطق مختلف دريايي از جمله آبهاي درياي سرزميني كشورها هستند و مي 

خواهند در واقع هميشه قلمرو و گسترة آبهاي آزاد وسيع تر باشد و از حاكميت دولتها بر آبهاي درياها 

ه اند كه اين عبور بي ضرر شامل از جمله بر آبهاي سرزميني كاسته بشود هميشه اصرار و ادعا داشت

  .حال كشتي هاي جنگي و ناوگان جنگي هم مي شود

حقوق  1982و 1958 هايكنوانسيون، در اين زمينه وجود ندارد در حاليكه قانون الزام آوري 

يا شود  ميهم درياها هم در اين زمينه بيان نكرده است كه اين عبور شامل حال كشتي هاي جنگي 

  .؟نه

ي سرزميني فقط بر روي كشتي هاي تجاري و مسافربري و نه كشتي هاي جنگي آبهاي دريا

  .باز هست و اين عبور بي ضرر شامل كشتي هاي جنگي نمي شود
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ضرر در آبهاي سرزميني، آبهاي ساحلي  وظايف و تكاليف كشتي هاي مشمول عبور بي

  چيست؟

هم كه از رژيم عبور بي به همان نسبت كه دولت ساحلي وظايف و تكاليفي دارد كشتي هايي 

. قوانين و مقرراتي را رعايت كنند ضرر بهره مي برند و در آبهاي ساحلي يك دولت عبور مي كنند بايد

  : از جمله اينكه

دولت ساحلي كه حق وضع قوانين مختلف در زمينه هاي دريانوردي، ماهيگيري، مسائل  -  1

كشتي هاي عبوري در اين آبهاي ساحلي موظف هستند كه  بهداشتي و گمركي در آبهاي ساحلي دارد

پرهيز و جلوگيري از آلودگي آبهاي  همحيطي را در زمين اين قوانين را رعايت كنند و قوانين زيست

 .دريا هم اعمال كنند

زماني كه دولت ساحلي معابر خاصي را براي عبور كشتي هايي كه حامل سوخت اتمي  - 2

هستند يا از سوخت اتمي استفاده مي كنند دولت ساحلي هستند يا حامل مواد اتمي 

ها ملزم و موظف  مسيرهاي ويژه اي را براي عبور اين كشتي ها در نظر گرفت اين كشتي

از اين مسيرهاي ويژه يك نوع  از خارج هستند كه از اين مسيرهاي خاص عبور كنند و عبور

ضرر را به عبور باضرر تبديل مي  تخطي از قوانين دولت ساحلي به حساب مي آيد و عبور بي

 .كند

هرگاه دولت ساحلي درخواست ارائه اسناد ومدارك را از كشتي هاي عبوري كرد به ويژه - 3

كشتي هاي داراي سوخت اتمي يا حامل مواد اتمي اين كشتي ها ملزم و مكلف هستند كه 

 .اين مدارك را به دولت ساحلي و مقامات زيربط تحويل بدهند

دول مجاور و يا مقابل در شرايطي كه  ، ديد حدود درياي سرزمينيحدر خصوص ت - 1

مايل باشد و  24محدوده يا عرض آبهاي حد فاصل بين دو دولت مجاور يا مقابل كمتر از حداقل 

تداخل آبهاي سرزميني بين دو دولت مقابل يا مجاور پيش بيايد در اينصورت پذيرفته شده است كه 
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توانند حدود درياي سرزميني خودشان را مشخص كنند در  ق توافق مياول دولتها از طري لهدر مرح

صورتي كه توافقي حاصل نشود دولتها مي توانند از طريق ترسيم خط منصف كه فاصلة اين خط 

شود به  منصف از نزديكترين نقاط روي خط مبدأيي كه عرض درياي سرزميني از آنجا اندازه گيري مي

قرار دهند يا از طريق ترسيم خطوط ديگري كه به داليل تاريخي يا  يك اندازه باشد را مورد توجه

اوضاع و احوال ويژه ايي يك منطقه تبعيت از آن ضروري است مورد استفاده و بهره برداري قرار 

بنابراين در مرحلة اول دولتها بايد بر اساس توافقي كه بينشان حاصل مي شود مناطق دريايي . بدهند

ند در غير اينصورت با ترسيم خط منصفي كه در واقع فاصلة آن از نزديكترين خودشان را تعيين كن

كند به يك اندازه باشد مي  نقاطي كه روي خط مبدأيي كه عرض درياي سرزميني را اندازه گيري مي

تواند در واقع آبهاي سرزميني بين خودشان و يا مجاور خودشان را تعيين و ترسيم كنند در اينصورت 

 .يمي مناطق را تعيين و ترسيم كنندتوانند بر اساس آن توافق يا خط منصف ترسدولتها مي 
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  :فصل دوم

  سطح مناطق درياها و اقيانوسها

حقوق درياها كه درحال حاضر ناظر بر روابط دولتها در درياها است  1982طبق كنوانسيون 

شامل آبهاي داخلي،  از قسمت خشكي به طرف درياها،.منطقه تقسيم شده است 5سطح آب درياها به 

آبهاي ساحلي يا آبهاي درياي سرزميني منطقه مجاور يا نظارت، منطقه اقتصادي انحصاري و آبهاي 

  .درياي آزادمي شود

  :آبهاي درياي سرزميني

درياي سرزميني از خط مبدأ درياي سرزميني آغاز مي شود و در حال حاضر طبق كنوانسيون 

را آبهاي سرزميني به خود اختصاص مي دهد كه دولتهاي ساحلي مايلي آب دريا  12حداكثر تا  1982

منتهي حقوق . در مورد آبهاي سرزميني همانند آبهاي داخلي حق اعمال صالحيت و حاكميت دارند

حاكميت دولتهاي ساحلي نسبت به آبهاي سرزميني به نسبت آبهاي داخلي محدودتر است به دليل 

ي ضرر اعمال مي شود به اين معني كه كشتي هاي خارجي هم اينكه در آبهاي سرزميني رژيم عبور ب

مي توانند بدون مجوز عبور كنند منتهي اين عبور شان منوط به اين است كه درهنگام عبور بايد 

آرامش ، امنيت و صلح را در منطقه و درآبهاي سرزميني مورد توجه قرار بدهند و در اين زمينه ها 

  .اخاللي ايجاد نكنند 

ي ديگر هر نوع اقدامي كه موجبات به خطر افتادن آرامش ، صلح و امنيت دولت ساحلي شود به عبارت

يا در واقع قوانين و مقرراتي كه دولت ساحلي بر آبهاي سرزميني وضع كرده است از سوي كشتي هايي 

بي كه مشمول عبور بي ضرر هستند نقض بشود در واقع اين عبور بي ضرر به عبور با ضرر يا عبور غير 

ضرر تبديل شده و از اينجا دولت ساحلي مي تواند تداوم عبور را متوقف كند و مانع از ادامه عبور اين 

نوع كشتي ها شود يا از آنها بخواهد كه آبهاي ساحلي آن را ترك كنند و يا اينكه اين نوع كشتي ها را 
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به نسبت .ت قرار بدهدتحت تعقيب قرار دهد و طبق قوانين و مقررات خودش مورد محاكمه و مجازا

  .نقض قوانيني كه اين نوع كشتي ها مرتكب شده اند

  1982انحصاري اقتصادي در كنوانسيون  ةنطقم

در واقع بعد از آبهاي درياي سرزميني بالفاصله آبهاي : حقوق درياها 1958طبق كنوانسيون 

حقوق درياها  1982نسيون درياي آزاد آغاز مي شد به عبارتي ديگر در گذشته قبل از تصويب كنوا

  .بخش تقسيم مي شد شامل آبهاي داخلي ، آبهاي سرزميني و آبهاي آزاد 3سطح آب درياها به 

حقوق درياها منطقه اقتصادي و انحصاري هم به  1982منتهي در چارچوب كنوانسيون 

 5رياها به تقسيم بندي درياها هم افزوده شد كه امروز با احتساب منطقه مجاور در واقع سطح آب د

  .قسمت تقسيم مي شود

  منطقه مجاور يا نظارت و حقوق دولت ساحلي بر آن 

دولت ساحلي در منطقه اي از درياي آزاد كه مجاور درياي سرزميني آن دولت است مي تواند 

  :نظارت الزم را بر اين اهداف اعمال كند كه عبارتند از

هداشتي و مسائلي ازاين دست جلوگيري از نقض مقررات گمركي ، مالي، مهاجرتي و ب - 1

 .كه در قلمروي داخلي آبهاي دولت ساحلي و يا در درياي سرزميني ممكن است به وقوع بپيوندد

مجاز شناخته شد كه نسبت به مجازات نقض  1958دولت ساحلي طبق كنوانسيون  - 2

 .مقررات قبلي كه ذكر شد در داخل قلمرو يا در درياي سرزميني خودش اعمال و اجرا كند

كنوانسيون دولت ساحلي از اين حقوق   24و بر اساس ماده  1958بنابراين طبق كنواسيون درياها 

نظارت بر حسن اجراي قوانين يا نظارت به منظور جلوگيري از قوانيني كه توضيح  - 1: برخوردار شد

  داده شد
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و همچنين  مجازات نقض قوانين و مقررات درداخل قلمرو و يا در درياي سرزميني دولت ساحلي- 2

پذيرفته شد كه حد منطقه نظارت يا مجاور از خط مبدأ درياي سرزميني و با احتساب آبهاي درياي 

  .مايل دريايي باشد 12سرزميني نبايد بيش از 

پذيرفته شد كه به هر حال عالوه برآبهاي درياي آزاد يك  1982در چارچوب كنوانسيون 

مفروض تلقي شود كه مورد تصويب قرار گرفت تحت منطقه جديدي دركنار آبهاي درياي سرزميني 

 200عنوان منطقه اقتصادي، انحصاري، كه عرض اين دريا از خط مبدأ درياي سرزميني تا حداكثر 

  .مايلي دريا درچارچوب اين منطقه پيش بيني شده است

 است و همچنين پذيرفته 1982منطقه انحصاري ، اقتصادي از ابداعات كنوانسيون : در نتيجه

شده كه به هر حال آبهاي منطقه مجاور يا نظارت هم عليرغم اينكه به لحاظ نوع رژيم حقوقي كه بر 

منطقه نظارت هم به عنوان جزئي از آبهاي منطقه .آن اعمال مي شود با يك تفاوت جزيي پذيرفته شد 

رت جزء منطقه نظا 1982كنوانسيون  303ماده  1اقتصادي ، انحصاري است و لذا در چارچوب بند 

حقوق درياها اين بخش از  1958منطقه انحصاري ، اقتصادي تلقي شد در حاليكه طبق كنوانسيون 

  . آبهاي دريا جزيي از آبهاي آزاد تلقي مي شد 

گفته شد كه منطقه مجاور نبايستي از خط درياي سرزميني و با  1982لذا در كنوانسيون 

تفاوت در اين زمينه مي توان در  3اشد بنابراين مايل ب 24احتساب آبهاي درياي سرزميني بيش از 

  : نظر گرفت كه عبارتند از

از اين به بعد آبهاي منطقه مجاور جزئي از آبهاي منطقه اقتصادي، انحصاري در نظر گرفته  - 1

حقوق درياها اين بخش از آبهاي دريا جزئي  1958شد درحاليكه در گذشته و طبق كنوانسيون 

 د ازآبهاي آزاد محسوب مي ش

مايلي دريا به عنوان آبهاي مجاور يا  12در گذشته از خط مبدأ درياي سرزميني حداكثر تا  - 2

در حاليكه طبق كنوانسيون جديد پذيرفته ) البته با احتساب آبهاي سرزميني(نظارت محسوب مي شد 
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شد كه عرض منطقه مجاور از خط مبدأ درياي سرزميني و با احتساب ابهاي درياي   سرزميني 

پذيرفته شده است كه عرض  1982مايل باشد با توجه به اينكه دراين كنوانسيون يعني  24كثر حدا

 .مايل خواهد بود 12آبهاي درياي سرزميني حداكثر 

اين قانون اين است كه امتياز  303ماده  2در قالب بند   1982نكته ديگر در كنوانسيون  - 3

لتهاي ساحلي اعطا شده و آن اينست كه به دو 1958جديد و يك حق جديدي نسبت به كنوانسيون 

گفته شده دولت ساحلي داراي حق نظارت بر تجارت اشياي تاريخي و باستاني هم در منطقه نظارت 

خودش مي باشد و چيزي كه در گذشته جزئي از حقوق دولتهاي ساحلي در منطقه مجاور و نظارت 

 .اضافه شده است 1982نبود در كنوانسيون 

طقه انحصاري و اقتصادي در واقع يكي از ابداعات كنفرانس سوم حقوق درياهاست تعيين و ايجاد من

تا  55كه فصل پنجم اين كنوانسيون حاصل از كنفرانس سوم را به خودش اختصاص مي دهد و مواد 

  .مربوط به منطقه انحصاري و اقتصادي است  75

كاي جنوبي بر مي گردد كشورهايي در واقع ريشه تاريخي اين مفهوم به ادعاي برخي از كشورهاي آمري

در خصوص گسترش صالحيت كشورهاي ساحلي ذكر  1947اينها در سال . مثل شيلي ، پرو، اكوادور

شده در ماوراي قلمروي سرزميني و منطقه نظارت خودشان مدعي گسترش صالحيت سياسي و 

  .اقتصادي بودند

به عمل  1971سيا و آفريقا در سال با سازشي كه به پيشنهاد نماينده كنيا در كميته مشورتي آ

آمدحقوق كشورهاي ساحلي درمنطقه انحصاري، اقتصادي صرفاً حقوق اقتصادي ، شناخته شد نه 

حقوق سياسي، بنابراين اين سازش باعث شد كه ديدگاه كشورهاي آمريكاي جنوبي تعديل پيدا كند و 

ي به نحوي تنظيم شود كه تعادلي حقوق درياها درمنطقه انحصاري اقتصاد 1982مقررات كنوانسيون 

بين حقوق و صالحيت دولتهاي ساحلي و حقوق و آزادي هاي كشورهاي ثالث از سوي ديگر بوجودآيد 

به همين علت برخي از نويسندگان ماهيت حقوقي اين منطقه را يك ماهيت  دووجهي مي دانند كه . 
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ولتهاي ثالث كه خارج از منطقه هم متضمن منافع دولتهاي ساحلي هست هم تضمين كننده منافع د

 .هستند

بنابراين منطقه انحصاري ، اقتصادي در ماوراء ومجاور درياي سرزميني قرار گرفته و تابع نظام 

  .حقوقي ويژه اي مي باشد 

بنابراين حقوق و صالحيت دولت ساحلي و حقوق و آزاديهاي ساير دولتها طبق مقررات مربوط 

با برقراري يك تعادل بين حقوق و تكاليف   1982شود لذا كنوانسيون به اين كنوانسيون تعيين مي 

دولت ساحلي و دولتهاي ديگر منطقه انحصاري اقتصادي را تابع نظام حقوقي خاص و ويژه اي قرار 

داده است كه اختالطي بين نظام حقوقي اين منطقه با ساير مناطق دريايي به وجود نيامده ايجاد 

درصد كل مساحت 36مايلي دريا سبب شده است كه حدود   200در مرز  منطقه انحصاري اقتصادي

آبهاي درياها و اقيانوسها در محدوده اين 3/1درياها در قلمرو اين منطقه قرار گيرد چيزي بيش از 

آب هاي دريا را به خود اختصاص مي دهد ولي  3/1و هر چند كه اين منطقه فقط  .منطقه قرار گيرد

ذخاير قابل بهره برداري تجاري شيالت و % 90ردها حاكي از اين است كه بالغ بر پيش بيني ها و برآو

كلوخه هاي منگنز در اين منطقه % 10از منابع هيدروكربوري شامل نفت و گاز و حدود % 87بيش از 

مايلي  200واقع شده و عالوه بر منابع شيالتي و معدني اغلب  تحقيقات علمي دريايي در منطقه 

 .و اكثر راهروهاي دريايي هم در اين محدوده و اين منطقه قرار گرفته اند.انجام مي شود ساحل دريا 

بنابراين همه اين نكات مبين اهميت منطقه انحصاري اقتصادي دريا مي باشد كه طبق 

  .امتياز ويژه اي براي دولتهاي ساحلي در نظر گرفته است 1982كنوانسيون 
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  حدود منطقه انحصاري ، اقتصادي 

كنوانسيون  55نكته ديگر درمورد حدود منطقه انحصاري، اقتصادي است در واقع طبق ماده 

حقوق درياها حد داخلي منطقه انحصاري ، اقتصادي ، حد خارجي درياي سرزميني است و حد  1982

  .ني تجاوز كند مايل دريايي از خط مبدأ درياي سرزمي 200خارجي اين منطقه نبايد از 

در اينجا الزم به توضيح است كه در واقع بالفاصله بعد از پايان آبهاي درياي سرزميني يا 

درياي ساحلي آبهاي منطقه انحصاري ،اقتصادي آغاز مي شود گرچه منطقه مجاور يا نظارت عنوان 

يا نظارت  منطقه اي است كه در چارچوب كنوانسيون جديد پيش بيني شده ولي خود منطقه مجاور

منتهي در مورد نوع  رژيم حقوقي كه بر اين . هم جزئي از آبهاي منطقه انحصاري ،اقتصادي مي باشد 

بخش از دريا اعمال مي شود يك تفاوت اندكي وجود دارد به هر حال بالفاصله بعد از آبهاي سرزميني 

ه شد آبهاي منطقه ، آبهاي منطقه انحصاري ، اقتصادي آغاز مي شود و همانطور كه توضيح داد

انحصاري ، اقتصادي هم از خط مبدأ درياي سرزميني و با احتساب آبهاي درياي سرزميني و آبهاي 

  . مايلي دريا ادامه پيدا مي كند 200منطقه مجاور تا 

  :تحديد حدود منطقه انحصاري اقتصادي

حديد حدود نكته ديگري كه در خصوص منطقه انحصاري ، اقتصادي بايد توضيح داده شود ت

منطقه اقتصادي و انحصاري هست پيش تر از اين هم گفته شد كه در واقع برخي از كشورها به دليل 

 200وضعيت جغرافيايي نامساعد با مجاورت با ساير كشورها نمي توانند از حداكثر حد مقرر يعني 

  .مايلي دريايي در مورد منطقه اقتصادي، انحصاري خودشان برخوردار شوند

 74ماده  1ين در اينگونه موارد تحديد حدود ضروري به نظر مي رسد چنانچه طبق بند بنابرا

حقوق درياها، به منظور دستيابي به يك راه حل منصفانه تحديد حدود منطقه  1982كنوانسيون 

انحصاري ، اقتصادي بين كشورهاي مقابل و مجاور از طريق توافق و بر اساس حقوق بين الملل به 
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و لذا اگر در . اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري آمده صورت خواهد گرفت 38ماده نحوي كه در 

 15مدت زمان معقولي اين توافق حاصل نشود دولتهاي ذي ربط بر اساس رويه هاي مندرج در قسمت 

  .كنوانسيون مربوط به حل و فصل اختالفات متوسل خواهند شد

با روحيه تفاهم و همكاري براي برقراري  در واقع دولتهاي ذي ربط در اين خصوص بايد

ترتيبات موقتي بين خودشان كه جنبه عملي مي تواند داشته باشد تالش كنند و اصول توافق نهايي را 

  .در اين دوره انتقالي در معرض خطر قرار ندهند و مانع از انجام آن نشوند

ر لطمه ايي وارد نخواهد در واقع اين ترتيبات موقتي به ترتيب حدود نهايي منطقه مورد نظ

بنابراين با وجود موافقتنامه معتبر بين دولتهاي ذي ربط در مورد مسائل مربوط به تحديد حدود . كرد

منطقه انحصاري، اقتصادي برطبق مقررات اين موافقتنامه كه حاصل خواهد شد  تصميم خواهند 

  .گرفت

  :تعريف فالت قاره

رياي  سرزميني در بستر دريا تا محدوده ايي داراي در واقع دولتهاي ساحلي از خط مبدأ د

حق انحصاري هستند كه مي توانند منابع موجود در روي بستر و زير بستر دريا كه قابل استخراج و 

اين منطقه را فالت قاره مي گويند كه امروزه طبق . بهره برداري است مورد استفاده قرار دهند

  .مايلي امتداد مي يابد  200مايلي و حداقل تا  350ا حقوق درياها حداكثر ت 1982كنوانسيون 

بنابراين در اين خصوص پذيرفته شده است كه بر اساس راه حل منصفانه اينگونه موارد 

مشخص شود و انتخاب راه حل منصفانه هم يك انتخاب دشواري است چون ممكن است مرزي از 

اظ فالت قاره غير منصفانه تلقي شود لحاظ منطقه انحصاري ، اقتصادي منصفانه باشد ولي از لح

بنابراين علت اين اختالفات مالحظات مختلفي است كه در حصول راه حل عادالنه در هر مورد خاص 

  .مطرح مي شود
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  : علت اختالف و مشكالت راه حل منصفانه متفاوت است كه مي توان اينگونه ذكر كرد

منطقه انحصاري ، اقتصادي تأثير به طور مثال عامل وجود منابع شيالت در تحديد حدود 

بسزايي دارد در حاليكه عامل موثر درتحديد حدود فالت قاره اساساً منابع موجود در بستر يا زير بستر 

  .دريا است

  .قسمت تقسيم كرد 3ديوان با استناد به اصول مورد اشاره خط مرزي دو كشور را درواقع به 

  .اي هندسي بودتقسيم منطقه با استفاده از روشه: قسمت اول

  .يك خط اصالح شده منصف را مورد نظر قرار داد: قسمت دوم

  .بر اساس خط فرضي و بر اساس دهانه خليج ماين تعيين كرد: قسمت سوم

ديوان معتقد بود كه نمي شود ميزان بهره برداري از منابع ماهيگيري و نفت را معياري براي 

  .تعيين خط مرزي مورد استفاده قرار داد

ديگر درمورد نحوه تحديد حدود منطقه اقتصادي ، انحصاري به مسأله وجود جزاير نكته 

كليه قلمرو هاي خشكي دردريا مي : حقوق درياها 1982طبق مقررات كنوانسيون . مربوط مي شود

جزايري كه دردرياها و نقطه ايي دور از ساحل قرار (توانند داراي منطقه اقتصادي، ، انحصاري باشند 

شان مي توانند مناطق مختلف دريايي را داشته باشند از جمله منطقه انحصاري اقتصادي دارند خود

حقوق درياها مي باشد،  1982كنوانسيون  121ماده  3منتهي به شروطي كه مشمول مصرحات بند 

قرار نگيرند، به موجب اين ماده در واقع صخره هايي كه محل سكونت بشري يا داراي حيات اقتصادي 

بيعتاً نمي توانند داراي منطقه انحصاري، اقتصادي باشند لزوماً در صورتي اين صخره ها مي نباشند ط

توانند داراي مناطق مختلف دريايي و از جمله منطقه اقتصادي ، انحصاي باشند كه امكان سكونت در 

  .اين صخره ها فراهم باشد يا داراي حيات اقتصادي باشند
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حقوقي است كه . ي انحصاري كه الزم به توضيح استنكته چهارم در مورد منطقه اقتصاد

دولتها در منطقه انحصاري، اقتصادي دارند، وضعيت حقوقي دولتها درمنطقه انحصاري، اقتصادي 

  :عنصر 3مبتني است بر بررسي 

 حقوق و تكاليف دولتهاي ساحلي - 1

 حقوق و تكاليف ساير دولتها - 2

دي هاي دوگانه فوق كه ذكر وضعيت فعاليتهايي كه مربوط به هيچ يك از طبقه بن - 3

 .شد نمي شود

بنابراين اگر ما بخواهيم حقوق دولت ساحلي را درمنطقه اقتصادي، انحصاري به طور مفصل 

حقوق درياها، حقوق دولتهاي ساحلي  1982كنوانسيون  56و  52توضيح دهيم با تكيه بر ماده 

  :معطوف به اين مواردي است كه بيان مي شود

حقوق درياها، دولتهاي  1982كنوانسيون  56ماده  1ده به موجب بند كالً منابع غير زن - 1

ساحلي داراي حقوق حاكمه در خصوص اكتشاف ، استخراج، حفاظت و اداره منابع غير 

 .زنده در بستر و زير بستر و و آبهاي فوقاني منطقه انحصاري، اقتصادي هستند

سمت از دريا است كه مي شود از آب منابع معدني موجود در اين ق: منظور از منابع غير زنده

  .دريا آنها را استحصال كرد

بخش ديگري از حقوق دولتهاي ساحلي در منطقه انحصاري و اقتصادي مربوط مي  - 1

شود به منابع زنده موجود در اين بخش از آبهاي دريا ، دولتهاي ساحلي همچنين داراي حقوق حاكمه 

نابع زنده در بستر و زير بستر و آبهاي فوقاني منطقه در زمينه اكتشاف، استخراج، حفاظت و اداره م

حقوق درياها در مورد منابع زنده مقررات خاصي  1982انحصاري و اقتصادي هم هستند ، كنوانسيون 

پيش بيني كرده درحاليكه درمورد منابع غير زنده چنين توجهي خاص مبذول  73تا61را طي مواد 

 . نشده بود
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لتهاي ساحلي از ساير منابع و ساير فعاليتهاي انحصاري اما در خصوص بهره مندي دو

اقتصادي كه مي توانند انجام بدهند اينست كه دولتهاي ساحلي داراي حقوق حاكمه در مورد ساير 

فعاليتهاي اقتصادي براي اكتشاف و بهره برداري در منطقه از جمله توليد انرژي از آب، بهره برداري از 

اين حقي كه در اين . هاي موجود دردريا يا از طريق باد هستند جريان هاي دريايي و جريان

كنوانسيون به دولتهاي ساحلي شناخته شده درواقع نشانگر توسعه تكنولوژي دريايي است در خصوص 

بهره مندي دولتها از منابع موجود در اين منطقه از آبهاي دريا، در برخي موارد مثل توليد انرژي 

أسيسات و ساختمانها و سدهاي موجي است كه به همين جهت منابع اقتصادي طبيعتاً مستلزم ايجاد ت

  .دريا را بايد در اينگونه موارد همراه با حق ايجاد تأسيسات مربوطه به آن را در نظر گرفت

كنوانسيون  56و تأسيسات هم بايد گفت كه طبق ماده ) جزاير مصنوعي(در خصوص ايجاد 

اي صالحيت در اين زمينه است و و مي تواند راجع به ايجاد و حقوق درياها دولت ساحلي دار1982

استفاده از جزاير مصنوعي و تأسيسات و ساختمانهاي مربوطه بهره مند شود در اين مورد دولت 

  .ساحلي بر خالف موارد قبلي داراي حقوق حاكمه نيست بلكه از نوعي صالحيت برخوردار است

  

ياها دولت ساحلي داراي صالحيت انحصاري براي حقوق در 1982كنوانسيون  60طبق ماده 

ايجاد اينگونه جزاير مصنوعي ، تأسيسات و ساختمانها است از جمله در مورد وضع قوانين و مقررات 

گمركي ، مالي، بهداشتي ، ايمني، مهاجرتي و از اين قبيل، دولت ساحلي موظف است ساير كشورها را 

نگونه جزاير مصنوعي و تأسيسات متعلقه مطلع كند و در از طريق صدور اعالميه نسبت به وجود اي

صورت عدم استفاده از اين جزاير و متروكه شدن چنانچه اين عمليات با توجه به ماهيگيري حمايت از 

محيط زيست دريايي و حقوق  و تكاليف ساير دولتها بايدانجام شود همچنين دولت ساحلي به منظور 

د يك منطقه ايمني كه عرض آن نبايد به جز در مواردي كه به تضمين ايمني دريانوردي مي توان

وسيله استانداردهايي كه مقبوليت عام بين المللي پيدا كرده از جانب سازمان بين المللي ذي صالح 
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متر تجاوز كند را در نظر بگيرد، پس معموالً دولتهاي ساحلي براي بهره مندي از  500توصيه شده از 

متري  500بهاي منطقه انحصاري، اقتصادي تعبيه مي كنند مي توانند تا شعاع جزاير مصنوعي كه در آ

متري  500از اين جزاير هم حريم اين جزاير مفروض بدارند و از دولتهاي ديگر بخواهند كه تا شعاع 

حركت كنند و نزديك به اين جزاير نشوند چون به هر حال ايجاد امنيت و ايجاد حريم امنيتي مستلزم 

  .دي و وجود امنيت در خصوص استفاده از اين جزاير استبهره من

درياها براي دولتها در نظر گرفته به انجام تحقيقات علمي  1982حق ديگري كه كنوانسيون 

دريايي در اين منطقه از دريا مربوط است، تحقيق و كاوش علمي در منطقه از سوي ديگر دولتها 

مقرر مي دارد كه در 1982كنوانسيون  246انچه ماده چن. موكول به كسب اجازه از دولت ساحلي است

شرايط عادي ودر مواردي كه تحقيقات صرفاً براي مقاصد صلح جويانه انجام بگيرد دولت ساحلي 

موظف است كه تسهيالت الزم را در اين زمينه فراهم كند و تنها در مواردي كه تحقيقات در اين 

ز منابع منطقه خواهد داشت  يا احتماالً مستلزم حفاري و منطقه  اثر سويي بر كاوش و بهره برداري ا

كاربرد مواد منفجره است و يا به طور كلي ممكن است محدوديتهايي را براي انجام فعاليتهاي اقتصادي 

از جمله ايجاد جزاير مصنوعي داشته باشد دولت ساحلي مجاز است كه مانع از انجام اين نوع تحقيقات 

  .ري و اقتصادي شوددر آبهاي منطقه انحصا

براي دولتهاي ساحلي پيش بيني كرده مبارزه با  1982يكي ديگر از حقوقي كه كنوانسيون 

در اين كنوانسيون به دولت ساحلي صالحيت پيش بيني  56طبق ماده . آلودگي محيط زيست است 

ي را داده شده درمقررات ذي ربط در اين كنوانسيون در زمينه حفاظت و نگهداري محيط زيست درياي

  .است
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حقوق درياها صالحيت قانون گذاري و اعمال قوانين در منطقه  1982كنوانسيون  11بخش 

اقتصادي، انحصاري را به منظور مقابله با ريختن مواد زائد، آلودگي هاي ناشي از كشتي ها و الودگي 

  .ناشي از فعاليت در بستر دريا را به دولت ساحلي داده است

  :يتكاليف دولت ساحل

در قبال حقوق و امتيازاتي كه دولت هاي ساحلي از آن برخوردار مي شوند ، داراي تكاليفي 

تكاليف دولت ساحلي در واقع رعايت حقوق دولتهاي ثالث در منطقه انحصاري اقتصادي . هم هستند 

اين كنوانسيون اعالم شده كه دولت ساحلي دراستيفاي حقوق و  56ماده  2است، چنانچه طبق بند 

انجام تكاليف خود درمنطقه اقتصادي ، انحصاري به حقوق و تكاليف ساير دولتها بايد توجه مقتضي 

  . معطوف بدارد و به ترتيبي كه مطابق با مقررات اين كنوانسيون باشد عمل كند

اما در خصوص دولتهاي ثالث و دولتهاي خارج از منطقه هم بايد گفت كه در منطقه انحصاري 

يه دولتها اعم از ساحلي و بدون ساحل بر طبق كنوانسيون از ازادي هايي كه درماده اقتصادي بايد كل

در زمينه كشتيراني و پرواز بر فراز دريا و تعبيه كابلها و لوله هاي زير زميني و دريايي و ساير  87

ه كشتي استفاده هاي مشروع بين المللي از دريا كه مربوط به اين آزاديها  است مثل آزاديهاي مربوط ب

  .از آن برخوردار گردند 1982كنوانسيون  58ها، هواپيماها و كابل ها و لوله هاي زير دريايي طبق ماده 

نوع آزادي مقرر شده  6بنابراين به نظر مي رسد دولت ثالث يعني دولتهاي خارج از ساحل از 

نيز در مقايسه با  آزادي كه آنها 3حقوق درياها در درياي آزاد فقط  1982كنوانسيون  87در ماده 

آزادي  -1: نوع آزادي عبارتند از 6آزادي درياي آزاد محدودتر هستند برخوردار مي باشند ، اين 

آزادي احداث جزاير  - 4آزادي تعبيه كابل ها و خطوط لوله زير دريايي  - 3آزادي پرواز  -2كشتيراني ، 

  حقيقات علميآزادي ت - 6آزادي ماهيگيري  -5مصنوعي و ساير تأسيسات متعلقه 

  :آزادي متعلق به دولت ثالث يا دولتهاي خارج از ساحل است  3آزادي  6كه از اين 
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 آزادي تعبيه كابل ها  وخطوط لوله زير دريايي  -3آزادي پرواز  -2آزادي كشتيراني - 1

  :در مورد آزادي كشتيراني

 دولتها از آزادي كليه كشورها اعم از دولتهاي ساحلي و ساير 1982كنوانسيون  58طبق ماده 

كشتيراني در منطقه انحصاري ، اقتصادي برخوردار هستند، استفاده از اين حق طبيعتاً بايد با توجه به 

عالوه بر اين محدوديت دولتهاي ثالث . منافع ساير دولتها درچارچوب اين كنوانسيون صورت بگيرد

  ند محدوديت ديگر هم مواجه هست 3دراستفاده از آزادي كشتيراني با 

و ساير مقررات حقوق بين الملل مربوط به  1982كنوانسيون  115تا  88رعايت مقررات مواد  - 1

در واقع كشتي ها در هنگام عبور ازاين منطقه انحصاري ، اقتصادي . كشتيراني دردرياي آزاد

 نبايد به دزدي دريايي، تجارت برده ، انتشار پيام. نبايد مبادرت به اقدامات غير مجاز كنند 

 .هاي راديويي مخرب، يا جمع آوري اطالعات غير مجاز اقدام كنند

رعايت مقررات دولت ساحلي در زمينه كنترل آلودگي دريايي ، اين حقي است كه براي دولت  - 2

ساحلي به رسميت شناخته شده كه در واقع دولت ساحلي مي تواند كنترل هاي الزم را در 

ربوط به مبارزه با آلودگي هاي دريايي را انجام زمينه حفظ حقوق محيط زيست يا مقررات م

بدهد و دولتهاي ثالث هم ملزم هستند كه از قوانين و مقررات  وضع شده از ناحيه دولت 

 .ساحلي در اين زمينه تبعيت كنند

محدود شدن كشتي راني بر اثر وجود جزاير مصنوعي و تأسيسات دولت ساحلي ،  - 3

اي منطقه انحصاري ، اقتصادي برايجاد استفاده از جزاير مصنوعي طبيعتاً زماني كه دولت ساحلي درآبه

 . مبادرت كند اين جزاير خودشان مي توانند درواقع مانعي باشند برسر راه آزادي كشتيراني

اما حق ديگري كه براي دولتهاي ثالث در نظر گرفته شده حق پرواز برفراز آبهاي منطقه 

ضمن آزادي پرواز بر  1982كنوانسيون  58ث بر اساس ماده اقتصادي ، انحصاري است ، دولتهاي ثال
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فراز منطقه انحصاري اقتصادي از محدوديت هايي برخوردار هستند عمده ترين اين محدوديت ها 

  :عبارتند از

 .توجه الزم به منافع ساير كشورها - 1

 پذيرش صالحيت دولت ساحلي درمورد كنترل ريختن        مواد زائد به دريا  - 2

 ر وجود جزاير مصنوعي و تأسيسات دولت ساحليپرواز اث - 3

  :درياي آزاد و مقررات حاكم بر آن 

  :بررسي مفهوم درياي آزاد

حقوق درياها گفته شده كه درياي آزاد به آن قسمت از درياها و اقيانوسها  86بر طبق ماده  

اخلي يك دولت و اطالق مي شود كه ماوراء منطقه اقتصادي، انحصاري ، درياي سرزميني يا آبهاي د

طبيعتاً اين . همچنين فراتر از آبهاي مجمع الجزايري يك كشور مجمع الجزايري قرار گرفته باشد

بخش ازآبهاي دريا تحت حاكميت يا مالكيت هيچ دولتي نيست و به عبارت ديگر به نوعي مال مشاع 

بوده و ديدگاههاي  ديدگاه سنتي مطرح: به حساب مي آيد كه در اين زمينه ديدگاهها متفاوت است

جديدي هم در خصوص آبهاي دريايي آزاد مطرح است كه آيا اين بخش از آبهاي دريايي يا مال مشاع 

  .است يا مال مشترك است و يا مال بال صاحب است

درياها را به عنوان مال مشاع يا مال مشترك و مال بالصاحب مي داند ، نظريه : ديدگاه سنتي 

ست و معتقد هست كه بر اساس ديدگاه ژيدل فرانسوي كه آغاز انونمندي جديد مبتني بر نظريه قا

  .مطرح بوده معتقد به نظام حقوق كشور صاحب پرچم هست 20قرن 

ديدگاه ديگري از سوي مك دوئال ، يك حقوقدان آمريكايي ، نظريه به كارگيري عقالني 

 2آزاد به موجب ماده به هر حال دراين زمينه ، درخصوص نظام حقوقي درياي . درياها است

درياي آزاد به روي كليه دولتها،اعم از ساحلي و  1982كنواسيون  87و  89و مواد  1958كنوانسيون 
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غير ساحلي بازاست و هيچ دولتي نمي تواند ادعاي مشروعي به منظور صالحيت ، حاكميت  يا مالكيت 

  .بر قسمتي ازاين بخش ازآبهاي دريا را داشته باشد

مورد محدود مي شودكه  4آزادي هاي شناسايي شده به  1958كنوانسيون  2طبق ماده 

  :عبارتند از

 آزادي كشتيراني - 1

 آزادي پرواز برفراز قلمروي هوايي مافوق درياي آزاد - 2

 آزادي ماهيگيري - 3

 آزادي تعبيه كابل و لوله هاي زير دريايي - 4

آزادي ها كه در  4حقوق درياها دو نوع آزادي ديگر به آن  1982كنوانسيون  87طبق ماده 

  :بود افزوده شد كه اين آزادي ها عبارتند از 1958كنواسيون 

آزادي در امر ساختن و بهره برداري از جزاير مصنوعي و ساير تأسيسات مجاز توسط حقوق  - 1

 بين الملل

 آزادي انجام تحقيقات علمي درآبهاي درياي آزاد - 2

  :صالحيت دولت صاحب پرچم

كت كشتي ها دردرياهاي آزاد مربوط مي شود به تابعيت نكته بسيار مهم در خصوص حر

كشتي ها و اينكه كشتي ها در درياي آزاد تحت چه قوانين و مقرراتي قرار دارند و ملزم هستند از 

كدام قوانين و مقررات پيروي كنند  به عنوان يك اصل و يك قاعده عمومي پذيرفته شده است كه هر 

و مقررات حقوق بين الملل و قوانين دولت صاحب پرچم كشتي است كشتي دردرياي آزاد تابع قوانين 

و نكته دوم اينست كه هر كشتي ضمن رعايت آن قوانين و مقررات عمومي حقوق بين الملل تحت 
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تابعيت دولت صاحب پرچم كشتي و در واقع دولتي است كه كشتي تابعيت آن دولت را احراز كرده و 

  .ي  نمي توان آن را به اهتزاز درآوردهمين تابعيت است كه بر دولت ديگر

  فلسفه و موضوع بر افراشتن پرچم هاي مصلحتي چيست؟

در واقع برخي دولتها كه دولتهاي داراي پرچم مصلحتي خوانده مي شوند تقريباً به همه 

كشتي هايي كه اين چنين درخواستي را بكنند در ازاي دريافت يك حق الزحمه معيني خواست اين 

را اجابت مي كنند و اين كشتي ها را به ثبت مي رسانند و اجازه مي دهند پرچمشان بر كشتي ها 

هر چند كه علقه و يك رابطه حقوقي منحصر به فردي بين . عرشه اين كشتي ها به اهتزاز دربيايد

  .مالكين آن كشتي يا حقوق مالكانه آن كشتي و دولت وجود ندارد

اب از پرداخت ماليات و رعايت قوانين مربوط به خدمه و پرچم هاي مصلحتي معموالً براي اجتن

درواقع كشتي ها و مالكان كشتي ها براي پرداخت ماليات كمتر . كارگران مورد استفاده قرار مي گيرد

يا بهره مندي از قوانين سهل و آسان تر درمورد خدمه و نيروهاي كارگري خودشان سعي مي كنند از 

  .اين پرچم ها استفاده كنند

امروزه كشورهايي كه معروف هستند به كشورها و دولتهاي داراي پرچم مصلحتي عمدتاً از 

كشورهاي جهان سوم هستند و به منظور كسب درآمد بيشتر اين زمينه و امكان را فراهم كرده اند كه 

 درخواست كشتي ها را از دولتهاي ديگر بپذيرند و پرچم خودشان را در اختيار آنها قرار بدهند ،

  .اين قبيل كشورها كشورهاي كوچكي هم هستند.كشورهايي مثل ليبريا، پاناما، قبرس، مالت 

درمورد اينكه آيا همه دولتها موافق واگذاري پرچم هاي مصلحتي هستند يا نه در اين زمينه 

  :دولتهاي پيشرفته نظرات مختلفي دارند كه عبارتند از

الف هست در حاليكه آمريكا مخالفت چندان زيادي مثالً فرانسه شديداً با پرچم هاي مصلحتي مخ

  .ندارد و اهميت نمي دهد كه كشتي هايش در كجا به ثبت برسند
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نكته ديگر اين كه كشتي هاي داراي پرچم در واقع داراي مليت و تابعيت دولتي هستند كه 

  .اجازه برافراشتن آن را دارند 

آزاد عبور مي كنند يا در بخش  نكته مهم اين كه درخصوص كشتي هايي كه در درياهاي

ديگري از مناطق دريايي، بحث صالحيت حاكمه براين كشتي ها است و اينكه كدام دولتي مي تواند 

درامور كشتي ها در درياي آزاد دخالت كند به عنوان يك اصل و يك قاعده كلي هيچ دولتي به غير از 

آمده  92ل صالحيت كند كه در ماده دولت صاحب پرچم نمي تواند بر كشتي در درياي آزاد اعما

  .است

استثنائاتي  نيز در اين زمينه وجود دارد كه درخصوص تحقق هر يك از اين استثنائات 

دولت هاي ديگر يا كشتي هاي ديگر دولتها مي توانند براين كشتي ها اعمال صالحيت  بكنند كه اين 

  :مورد مي توان بيان داشت 10استثنائات را در 

 دون تابعيت كه تابعيتشان نامعلوم ونا مشخص استكشتي هاي ب - 1

از جمله در منطقه مجاور ومنطقه انحصاري اقتصادي تحت يك شرايط خاص و در  - 2

 . صورتيكه كشتي حقوق دولت ساحلي را نقض كرده باشد

 تعقيب مداوم و الينقطع و فوري از سوي دولت ساحلي  - 3

 حق تماس  - 4

دو دولت يا چند دولت اجازه مي دهند وجود قراردادها ، توافقات ومعاهداتي كه  - 5

 .كشتي هايشان از سوي دولتهاي عضو متعاهد مورد بازرسي و تفتيش قرار بگيرند

 1982كنواسيون  100و  101و مواد  1958كنوانسيون  15دزدي دريايي طبق ماده  - 6

ل كاركنان گفته شده هر عمل تعدي آميز غير قانوني ، توقيف يا غارت اموال بر عليه موضوعات زير مث

 . يك كشتي يا هواپيماي ديگر دولتها يا عليه اشخاص و اموال داخل كشتي يا هواپيما
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در زمان جنگ ناوگان جنگي يا كشتي جنگي متعلق به دولت : حقوق متخاصمين  - 7 

متخاصم مي تواند كشتي هاي تجاري دشمن مقابل خودش و نيز تحت برخي شرايط كشتي هاي 

كه اصل بي طرفي را در جنگ نقض كردند و با دشمن از در معامله درآمده  تجاري دولتهاي بي طرف

  . اند تصرف كند

اين اصل پذيرفته شده است كه حتي وقتي جنگ هم در  : دفاع از خود يا دفاع مشروع - 8

جريان نيست بعضي از دولتها مدعي حقوقي براي دخالت درامور كشتي هاي تجاري خارجي بر اساس 

ا دفاع مشروع مي شوند گرچه در اين زمينه عملكرد دولتها را مي بينيم قانون مدون و دفاع از خود ي

مشخصي وجود ندارد كه آيا فارغ از زمان جنگ يا در زمان صلح دولتها به اين بهانه مي توانند كشتي 

 "ديگران را تحت تعقيب قرار بدهند يا توقيف كنند كه به هر حال قانون مشخصي وجودندارد اما عمال

برخي از دولتها در تاريخ چنين ادعايي و اقدامي براي تعقيب يا توقيف كشتي خارجي يا كشتي 

 .ديگران درچارچوب دفاع مشروع داشته اند

 :امكان بروز حادثه وامكان آلوده شدن آبهاي دريا در سايه بروز حادثه   - 9

يري از تشديد خطر در اينجا پذيرفته شده است كه به هر حال دولت ساحلي به منظور جلوگ

  . آلودگي مي تواند آن كشتي رابه منظور رفع و دفع خطر منهدم نموده يا به تصرف خودش در بياورد

اقدامات شوراي امنيت در چارچوب فصل هفتم منشور مثل اعمال تحريم هاي  -10

 ...اقتصادي، نظامي، ديپلماتيك وغيره

  :شتي ها در درياهاي آزاد صالحيت دادگاههاي داخلي براي جرايم ارتكابي در ك

اتفاق افتاد  1927مصداق بارز اين قضيه را مي شود در قضيه كشتي لوتوس كه در سال 

مورد بررسي قرار داد كشتي لوتوس متعلق به فرانسه بود كه مسافر بر بود و با يك كشتي ذغال كش 

لن با هم برخورد كردند كه به نام بوسكورت كه متعلق به دولت تركيه بود در درياي ازاد در خليج ميت
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عامل تقصير كشتي لوتوس متعلق به فرانسه بود كه اين تصادم موجب كشته شدن تعدادي از 

سرنشينان دولت كشتي بوسكورت متعلق به تركيه شد بعد از چند وقتي كه اين كشتي درابهاي 

ف كرد و قسطنطنيه متعلق به دولت تركيه پهلو گرفت دولت تركيه سرنشينان كشتي را توقي

سرنشينان آن را بازداشت و در محاكمه خودش قرار داد و دولت فرانسه مدعي بود كه دولت تركيه 

چنين حقي را نداشته و چون بيش از اين دولتها عامل تقصير اين حق را براي خودشان قائل بودند كه 

بوده حق كشتي متخلف را تعقيب كنند و چون در اينجا دولت تركيه چون كشتي عامل تقصير ن

  .تعقيب و توقيف كشتي فرانسه را نداشته است

كه ديوان بين المللي دادگستري نظر داد بر اينكه ستوان دموتز فرمانده كشتي لوتوس را 

عالوه بر دولت صاحب پرچم يعني فرانسه ، دولت تركيه هم مي تواند محاكمه كند زيرا اثرات اعمال او 

دچار زيان و ضرر شده لذا دولت تركيه مي تواند اين جرم   بر كشتي تركيه وارد شده و كشتي تركيه

  . وعاملين اين جرم رادر سايه صالحيت خودش مورد تعقيب قرار دهد

حقوق  1958منتهي مجادالتي در اين زمينه پيش آمد تا اينكه در جريان تدوين كنوانسيون 

ر گونه پيش آمد ناشي از پذيرفته شد كه درصورت بروز تصادف يا ه 11درياها اين اصل در ماده 

دريانوردي در درياي آزاد، مسئوليت جزايي مثل قتل واز آن جمله متوجه فرمانده كشتي و هر شخص 

فقط دولت صاحب پرچم مي تواند آن را محاكمه كند يا . ديگري كه در خدمت كشتي مي باشدبگردد

ر نمي تواند صالحيت دولتي كه اشخاص داخل كشتي اتباع آن دولت هستند بنابراين دولت ديگ

 خودش را اعمال كند 

در خصوص حق بازديد و تفتيش كشتي هايي كه مرتكب  1982كنوانسيون  110در ماده 

جرايم بزرگ مي شوند ذكر شده است كه كشتي جنگي در درياي آزاد به منظور اجراي قواعد حقوق 

نگي غيردولتي مرتكب يكي بين الملل در مواقعي كه دليل موجهي داشته باشند كه يك كشتي غير ج

  :از اعمال زير شده متوقف و بازرسي كند
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 ارتكاب به دزدي دريايي  - 1

 ارتكاب به جرم تجارت برده - 2

  حمل ونقل مواد مخدر  - 3

اينها جرايمي هستند كه ماهيت بين المللي دارند و همه دولتها مي تواندد 

مله كشتي هايي كه در از ج. صالحيت خودشان را بر عاملين اين نوع جرايم اعمال نمايند

 .                                         درياهاي آزاد مرتكب اين نوع جرايم مي شوند

و همچنين كشتي هاي جنگي تابعيت دولت متبوع خودشان را دارند چون كشتي هاي 

جنگي ، به عنوان مظهر حاكميت يك دولت محسوب مي شوند كه تحت  حاكميت دولت متبوع 

  قرار دارند خودشان 
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  :فصل سوم 

  : رژيم حقوقي حاكم بر منطقه اعماق 

به پنج بخش تقسيم مي شود شامل آبهاي داخلي،  1982سطح آب دريا طبق كنوانسيون 

  سرزميني، منطقه مجاور ، منطقه انحصاري، اقتصادي و آبهاي درياي آزاد

مه دولتها باز است هواپيما فضاي فوقاني آبهاي درياي آزاد به روي ه: آبهاي درياي آزاد

آزادانه مي توانند به پرواز در بيايند، كشتي راني در درياي آزاد به روي عموم باز است و كشتي هايي 

كه از آبهاي آزاد عبور مي كنند در مرحله اول تابع قوانين و مقررات حقوق بين الملل عمومي هستند 

  .مي كننددر مرحله ثاني تحت صالحيت دولت صاحب پرچم حركت 

درخصوص ماهيگيري همه دولتها در صورت داشتن توانايي هاي تكنولوژيكي مي توانند به 

  . ماهيگيري بپردازند و در اين زمينه محدوديتي وجود ندارد 

نسبت به انجام تحقيقات دريايي و نسبت به عبور لوله ها و كابل هاي دريايي در بستر دريا 

  .نيز مي توانند اقدام كنند

توجه جامعه بين المللي به اعمال واقع درخارج از حوزه صالحيت دولتها در دهه هاي علت 

اخير كشف منابع سرشار و غني در اين منطقه است كه اين منابع به صورت محلول يا كلوخه يافت مي 

  شود 

رئيس هيأت نمايندگي دولت مالت در سازمان ملل به نام آقاي دكتر پاردو  1967در سال 

يار مفصلي به منظور توجيه پيشنهاد دولت متبوعش در كميسيون اول مجمع عمومي ايراد در نطق بس

كرد كه اين پيشنهاد و توصيه از سوي نماينده دولت مالت منجر شد به وضع رژيم حقوقي جديد در 

  .حقوق درياها گنجانده شده است 1982منطقه بين المللي اعماق كه امروزه در كنوانسيون 
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اينده دولت مالت در نطق مفصل خودش خاطر نشان كرد كه رژيم بين المللي آقاي پاردو نم

اعماق را بايد بر اساس اصولي نوين، و در عين حال اخالقي پايه ريزي كرد و ميراث مشترك بشريت 

هم بر اساس . اصلي است كه چنين خصوصياتي را دارد و اصل مشترك بشريت هم يك طرح نو است

منصفانه پايه ريزي شده است و هم بر پايه اخالقي است كه اصول اخالق هم  اصل انصاف و يا به طور

  .مي تواند  در آن رعايت شود 

قطعنامه اي را تحت عنوان  1970بر پايه اين نظر مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 

از محدوده  در اين اعالميه رژيم حاكم بر بستر و زير بستر دريا خارج.صادر كرد  "اعالميه اصولي "

صالحيت ملي دولتها به عنوان ميراث مشترك بشريت تلقي شده بر اين اساس كه بايد عوايد و سود 

حاصل از اين منابع درجهت منفعت عمومي و كل بشريت مورد استفاده قرار بگيرد و هيچ يك ازدولتها 

و حاكميت خود در نمي توانند بستر و زير بستر درياي آزاد يا منابع موجود درآن را تحت تملك 

بياورند و تمامي استفاده ها و بهره برداري ها و فعاليت هاي معدني هم پذيرفته شد كه بايد تحت اداره 

يك رژيم بين المللي قرار بگيرد و خود منطقه هم بايد براي هدفهاي مساعدت آميز  مورداستفاده قرار 

 .گيرد

در مجمع عمومي و اين قطعنامه  هم يك قطعنامه اي به تصويب رسيده بود 1969در سال 

هم مورد استقبال كشورهاي جهان سوم قرار گرفت و از كشورها خواسته شد تا زمان برقراري يك 

رژيم بين المللي براي اعماق دريا، دولتهايي كه داراي تكنولوژي هاي پيشرفته دريايي هستند و مي 

رقراري و استقرار رژيم حقوقي جديد از استفاده توانند از منابع موجود از اعماق دريا استفاده كنند تا ب

از منابع موجود در اعماق دريا خودداري كنند ولي اين قطعنامه مورد مخالفت كشورهاي پيشرفته 

  .  صنعتي قرار گرفت
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  :حقوق درياها  1982ميراث مشترك بشريت در چارچوب كنوانسيون 

هست به تفصيل درباره  1982كنوانسيون كه طوالني ترين فصل كنوانسيون  11در فصل 

يك رژيم حقوقي حاكم بر اكتشاف و اداره اعماق به سود همه افراد بشر بحث شده و همين فصل بود 

كه مورد اعتراض كشورهاي صنعتي به ويژه آمريكا و كشورهاي پيشرفته صنعتي قرار گرفت و به 

  .ندهمين دليل كشورهاي صنعتي از عضويت رسمي در كنوانسيون خودداري كرد

  : فالت قاره

دولتها در بستر و زير بستر در خارج از درياي سرزميني و منابع موجود در آن داراي 

حاكميت هستند و از حقوق حاكمه برخوردارند اين حق انحصاري و ذاتي است و محدوده آن هم در 

انحصاري و مايلي يعني در انطباق با منطقه  200كنوانسيون جديد پيش بيني شده است و حداقل تا 

مايلي از خط  350اقتصادي قرار مي گيرد و حداكثر در صورت تداوم وضعيت طبيعي زمين حداكثر تا 

مبدآ درياي سرزميني به عنوان فالت قاره محسوب مي شود و دولتها در ان داراي حق بهره برداري ، 

طبيعتاً بستر درياي آزاد از  بنابراين. استفاده و استخراج از منابع موجود در بستر و زير بستر آن هستند

خارج از حوزه صالحيت ملي دولتها يعني از لبه خارجي حاشيه قاره آغاز مي شود و تمامي منابع 

در اين كنوانسيون كل سيستم اعماق تحت . معدني موجود در بستر وزير بستر دريا را در بر مي گيرد 

اماييكا يا در كينگستون پايتخت جاماييكا نظارت يك سازمان بين المللي اعماق كه مقر اصلي آن در ج

  .پيش بيني شده  قرار دارد

حقوق درياها فعاليتهاي  1982به موجب پيش بيني هاي صورت گرفته در كنوانسيون 

 155تا  153مربوط به كاوش ، بهره برداري و استفاده از منابع بستر دريا به اين طريق در مواد 

  :تكنوانسيون آمده توضيح داده شده اس
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شكل بهره برداري مستقيماً به وسيله خود مقام بين المللي دريا ممكن است صورت  - 1

كه در اين وضعيت مقام بين المللي دريا مشاركت مستقيم دارد و تحت نظارت اين نهاد به .بگيرد

وسيله دولتهاي عضو يا تحت نظارت آنها يا اتباع آنها يا گروهي از دولتها و موسسات مختلف اين كار 

 .رت مي گيردصو

  :مهمترين اركان اين مقام بين المللي دريا عبارتند از

خود سازمان بين المللي اعماق، يك نهاد بين المللي است و در چارچوب كنوانسيون پيش 

 بيني شده ، مجمعي است كه متشكل از كليه اعضاي كنوانسيون خواهد بود، شورا و دبيرخانه 

  :ست كه به كنوانسيون پيوسته انددر برگيرنده همه كشورهايي ا: مجمع

بررسي كليه توصيه هايي كه از شورا به اين مجمع ار جاع داده مي شود و : وظيفه مجمع

اجراي سياست عمومي مقام بين المللي دريا است، ضمن اينكه بخش ديگري از وظايف مجمع مربوط 

تها،ضمن اينكه تصويب بودجه است به تقسيم عوايد ناشي از بهره برداري منطقه بين المللي بين دول

كنوانسيون پيش بيني شده  159تا  160مقام هم به عهده اين ركن است كه اين وظايف طي مواد 

  .است

يكي ديگر از اركان مهم حقوق بين الملل دريا شورا است كه در واقع اين شورا متشكل از 

ختيارات شورا واگذار شده به عضو است كه توسط مجمع انتخاب مي شوند ، نظر بر اهميتي كه به ا 36

ويژه در زمينه اعطاي جواز و پروانه بهره برداري ، مسئله نحوه تعيين اعضاي شورا يكي از بحث 

  .حقوق درياها بود 1982انگيزترين مسائل مطروحه در كنفرانس 

به دليل مخالفت آمريكا ، انگليس و آلمان با كنوانسيون برخي سرمايه گذاران تا زمان الزم 

خارج از قطعنامه ايي كه به تصويب رسيده بود بدون تعهد و  1994الجرا شدن كنوانسيون  يعني تا ا

بر اساس سيستم معامله متقابل به كاوش پرداختند ، فرانسه ، ژاپن ، شوروي و برخي ديگر از كشورها 
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يستي بپردازند در اقيانوس آرام و در اقيانوس هند بدون پرداخت هزينه و معافيت از عوارض كه مي با

مبادرت  به بهره برداري و استفاده از منابع موجود در اعماق دريا نمودند و توجهي به آن قطعنامه 

مجمع عمومي و پيش بيني هاي الزم نكردند و يكجانبه به بهره برداري از منابع موجود در اعماق دريا 

 .مبادرت ورزيدند

  :تعريف فالت قاره

دريا با شيب كمي تا مقدار زيادي به طور يكنواخت ادامه پيدا مي در اكثر مناطق دنيا بستر 

كند و يكباره و به طور ناگهاني با عمق زيادي پيش مي رود اين قسمت كم عمق و كم شيب آبهاي كم 

  .عمق دريا كه آن را پوشانده در واقع توسط زمين شناسان تحت عنوان فالت قاره ناميده مي شود

  .يكي منظر جغرافيايي و يكي منظر حقوقي قابل بررسي استمنظر ،  2فالت قاره از 

  :از لحاظ جغرافيايي

فالت قاره به ادامه طبيعي قلمروي خشكي دردريا گفته مي شود ، از حيث زمين شناسي 

فالت قاره  - 1بخش تقسيم مي گردد  3شامل بستر دريا از مجاورت ساحل تا اعماق دريا مي شود و به 

ريا از خط پست ترين جزر دريا با شيب ماليمي شروع مي شود و تا نقاط كه اين بخش از بستر د

متري يعني نقطه ايي كه دفعتًا سراشيبي بستر  130عميق آب پيش مي رود به طور متوسط تا عمق 

  .دريا شروع مي شود ادامه پيدا مي كند كه به اين قسمت فالت قاره يا دشتاب گفته مي شود

  :تعريف سراشيب قاره

تا  1200آن بخش از بستر دريا كه تا عمق  1200بخش از بستر دريا كه تا عمق به آن 

  .متري دريا ادامه پيدا مي كند را سراشيب قاره مي گويند 3500
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كه در ادامه آن سراشيب قاره به منطقه ايي از بستر كه داراي شيب كند : تعريف پيش قاره

متر مي رسد به آن پيش قاره مي  5500تا  3500يا شيب كمتري هست و در عين حال عمق آن 

  .گويند

بخش فالت قاره ، سراشيب قاره و پيش قاره گفته مي شود كه در  3به : تعريف حاشيه قاره

كل بستر درياها را به خود اختصاص مي دهد مهمترين منابع ) يك پنجم(5/1اين بخش از دريا كه 

منابع ارزشمند موجود در دريا % 90بوريك ، منابع هيدروكر 4/1معدني در اين بخش قرار دارد تقريباً 

مانند تيتانيوم ، كروم، سرب، قلع و ديگر منابع ارزشمند موجود در بستر و زير بستر در اين قسمت 

  .قرار دارد

مربوط به فالت قاره در تعريف فالت قاره اشاره دارد به اينكه  1958كنوانسيون  1در ماده 

بستر مناطق دريايي مجاور ساحل ولي خارج از منطقه دريايي  بستر و زير: فالت قاره عبارتست از

متر، يا فراتر از آن تا جايي كه عمق آبهاي مورد نظر اجازه استخراج منابع  200سرزميني تا عمق 

  .طبيعي منطقه فوق را بدهد

  :ضابطه را در نظر مي گيرد 2بنابراين اين تعريف 

متر برسد  200جايي كه عمق آب به متري از خط مبدأ تا  200ضابطه عمق يعني تا  - 1

 .گستره و عرض فالت قاره تعيين مي شود

 ضابطه قابليت استخراج و اكتشاف است و بهره برداري ،  - 2

در اين كنوانسيون گفته شده بود كه حقوق دولت ساحلي  بر فالت قاره در وضع  3در ماده 

و شناخته شده يا در وضع حقوقي حقوقي آبهاي فوقاني اين بخش از دريا يا به عنوان درياي آزاد 

  .فضاي هوايي اين بخش از آب دريا نبايد تأثير گذارباشد
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لذا قانون گذار  بر اين موضوع توجه داشته بود كه استفاده از حق نبايد در تعارض با حقوق 

  .ديگران  باشد

اري از ماده آمده بود كه اكتشاف در فالت قاره يا بهره برد 1كنوانسيون در بند  5در ماده 

منابع طبيعي آن نبايد منجر به مداخله غير معقول و غير موجه در امور كشتيراني، ماهيگيري يا 

حفاظت منابع جاندار دريا  و يا تحقيقات علمي دراين حوزه از دريا شود باز اين بند هم تأكيدي است 

ت قاره نسبت به حقوقي بر رفع تعارضات احتمالي كه مي توانست در حوزه بهره برداري دولتها  در فال

كه براي ساير دولتها در امر كشتيراني ، ماهيگيري يا حفاظت از منابع جاندار دريايي يا انجام  

  .تحقيقات دريايي پيش بيايد

دولت ساحلي مي تواند  1تأكيد شده بود با رعايت مفاد بند  5همين ماده  2در بند 

  .قاره احداث كند تأسيسات الزمه را براي اكتشاف منابع طبيعي فالت

براي دولتها در فالت قاره به  1958به هر حال اين حقوقي بود كه در چارچوب كنوانسيون 

رسميت شناخته شد در عين حال در تعريف فالت قاره و حقوق و رژِيمي كه بر فالت قاره در 

ي كه براي پيش بيني شده همان حقوق و مزايايي كه براي دولتها و يا محدوديتهاي 1982كنوانسيون 

پيش بيني شده بود با اندك تغييري در  1958دولتهاي ساحلي در فالت قاره در چارچوب كنوانسيون 

  .هم آمده است 1982كنوانسيون  80و  78و  77و  60مواد 

كه بيشتر مورد حمايت دولتهاي در حال توسعه و كشورهاي جهان  1982در كنوانسيون 

ها در تعريف فالت قاره تغيير كند بنابراين درچارچوب سوم بود سعي شد كه آن ضوابط و معيار

ضوابط جديدي در نظر گرفته شد كه كامالً با آن ضوابط و معيارهاي گذشته تفاوت  1982كنوانسيون 

  . دارد

فالت قاره عبارتست از بستر و : در تعريف فالت قاره گفته شده است  1982در كنوانسيون 

رزميني درتمام طول ادامه طبيعي قلمروي خشكي تا لبه خارجي زير بستر دريا در ماوراي درياي س
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مايلي دريا از خطوط مبدأ درياي سرزميني و در مواردي كه لبه خارجي  200حاشيه قاره يا با فاصله 

  .مايل مي باشد  350مايل واگرا ادامه يافته باشد تا  200حاشيه قاره ادامه نيافته باشد پس حداكثر تا 

  :يفتوضيحات اين تعر

اوالً در اين تعريف فالت قاره تداوم طبيعي سرزمين اصلي دولت ساحلي تعريف شده كه از 

  .حد خارجي درياي سرزميني شروع مي شود و به حد خارجي حاشيه قاره ختم مي شود 

پس اگر وضعيت طبيعي ادامه پيدا كند نسبت به وضعيت سرزمين اصلي دولت ساحلي اگر 

عي يكسان ادامه پيدا كند تا لبه خارجي حاشيه قاره كه در اين در كنار ساحل و وضعيت طبي

مايلي به عنوان فالت قاره در  350مايل حداكثر پيش بيني شده دولتها مي توانند تا  350كنوانسيون 

  . نظر بگيرند و از حقوق حاكمه خودشان از دريا استفاده كنند

 200بيني شده است حداكثر تا  ولي اگر اين وضعيت طبيعي هم ادامه پيدا نكند باز پيش

  .مايلي بهره برداري كنند 200مايلي دولتها مي توانند فالت قاره خودشان را گسترش بدهند و تا 

ضابطه در تعريف فالت قاره در نظر گرفته  2بنابراين در اين تعريف مشاهده مي شود كه 

  : شده

مين ادامه پيدا كند تا ضابطه زمين شناسي است كه گفته شده چنانچه وضعيت طبيعي ز- 1

مايلي  350حد خارجي فالت قاره مي شود آن را در زمره فالت قاره به حساب آورد كه حداكثر تا 

 .پيش بيني شده است

ضابطه دومي كه در اين تعريف در نظر گرفته شده ، ضابطه حقوقي است كه قصد - 2

نطقه انحصاري ، اقتصادي عرض مايلي در تطابق با م 200قانون گذار اين بوده است كه حداقل تا 

فالت قاره تداوم پيدا كند چون به هر حال در چارچوب رژيم حقوقي منطقه اقتصادي و انحصاري 
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مايل مي توانند منابع موجود دربستر و زير بستر  200، دولتها از خط مبدأ درياي سرزميني تا 

 .دريا را مورداستفاده قرار بدهند

مايل بعد از عمق  100ته شده و آن اينست كه گفته شده يك معيار ديگر هم در نظر گرف

متري آب، دراينجا معيار سومي كه گفته شده در واقع وضعيت طبيعي زمين يا در واقع شرايط  2500

ديگر مورد توجه واقع نشده و به نحوي اين هم معياري است كه مي تواند حقوق حاكمه دولتها را در 

يارهاي حاشيه قاره ، وضعيت طبيعي زمين يا ساير شرايط حقوق فالت قاره بدون در نظر گرفتن مع

  .دولت ساحلي را مورد ارزيابي قرار داد

  : تشابهاتي كه در منطقه اقتصادي، انحصاري و فالت قاره وجود دارند عبارتند از

هر دو منطقه به دولت ساحلي ، حقوق حاكمه ايي مي دهند كه بتواند نسبت به اكتشاف و 

فالت قاره و منطقه اقتصادي، انحصاري از لحاظ . هره برداري از منابع طبيعي اقدام كنداستخراج و ب

حقوقي مستقل هستند هر دو داراي  رژيم هاي حقوقي مستقل ولي در عين حال متفاوت هستند هر 

مايلي داراي محدوده واحدي باشند ولي در عين حال رژيم حقوقي آنها مي  200چند در قلمروي 

  .ل و متفاوت از يكديگر باشدتواند مستق

  :اما در خصوص اين دو منطقه انحصاري اقتصادي،  و فالت قاره تفاوتهايي نيز وجود دارد

مايل فراتر برود در حاليكه منطقه  200تفاوت در اين است كه فالت قاره ممكن است از 

نابراين، داراي يك مايلي خط مبداٌ تجاوز نمي كند و ب 200اقتصادي، انحصاري تحت هيچ شرايطي از 

  . محدوده ثابت و مشخص است

تفاوت ديگر اينست كه حقوق دولت ساحلي در خصوص فالت قاره يك حق انحصاري و 

ذاتي است در حاليكه حقوق دولت ساحلي در منطقه اقتصادي و انحصاري اختياري است و بايد مورد 

كن است از امتيازات موجود درآن منطقه ادعا قرار بگيرد و اگر مورد ادعا قرار نگيرد ديگر دولتها مم

  .استفاده كنند
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تفاوت سوم در اين است كه منطقه انحصاري ، اقتصادي تمامي منابع را در بر مي گيرد اعم 

منابع طبيعي، منابع معدني و منابع زنده موجود دردريا شامل ماهيان شناور دردريا، منابع جاندار 

مايلي در  200ي موجود در بستر و زير بستر دريا تا عرض چسبيده در كف دريا و ساير منابع معدن

حاليكه در چارچوب رژيم حقوقي فالت قاره دولت ساحلي فقط مي تواند از منابع معدني موجود در 

بستر و زير بستر دريا و همچنين جانداران چسبيده بر كف دريا در چارچوب رژيم حقوقي فالت قاره 

  .استفاده كند

منطقه انحصاري، اقتصادي مشاركت دولت ساحلي با دولتهاي ديگر  در: تفاوت چهارم  

دربهره برداري دراكتشاف و استخراج از منابع امكان پذير است در حاليكه درفالت قاره تحت يك 

  .شرايط بسيار سخت و پيچيده اين عمل امكان پذير مي شود

  :نكته ديگر در خصوص فالت قاره

ت قاره مشتركي باشند قانون گذار پيش بيني كرده است در جايي ديگر كه دولتها داراي فال

كه در واقع در چنين شرايطي دولتها يا بايد به توافق برسند يا بايد با استفاده از خط منصف فالت قاره 

مشترك را بين خود تقسيم كنند و نسبت به بهره برداري از منابع موجود در اين قسمت از فالت قاره 

  .مبادرت بورزند

خطي است كه جميع نقاط آن از نزديكترين خطوط مبدأ درياي : خط منصف  تعريف

بنابراين اين خط منصف فالت قاره . سرزميني هر يك از كشورهاي مقابل يا مجاور به يك اندازه باشد

مشترك بين دو دولت را به دو نصف تقسيم مي كند اگر توافق حاصل نشود، اگر توافق حاصل شود 

افق حاصله بين دو دلت بهر ه برداري از فالت قاره مشترك مورد استفاده قرار مي طبيعتاً بر اساس تو

گيرد و اگر توافقي حاصل نشود اين خط منصف هست كه در واقع آن حريم و حوزه مشترك بين دو 
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دولت را در فالت قاره تقسيم مي كند و دو دولت به طور مساوي از منابع موجود در فالت قاره بهره 

  .د شدمند خواهن

  :مبحث تنگه هاي بين المللي

چگونگي استفاده از تنگه هاي بين المللي است چون : يكي از مباحث مهم در حقوق درياها

به هر حال تنگه ها، معابر باريك طبيعي هستند كه يك بخش از آب دريا را به بخش بزرگتر آب دريا 

ر كشتي راني هستند و درياها را به هم به هم ارتباط مي دهند در اين خصوص چون تنگه ها محل عبو

متصل مي كنند و كشتي ها ناگزير براي ورود به يك دريا از درياي ديگر بايد از اين تنگه ها عبور 

كنند به ويژه براي كشورهاي صنعتي و پيشرفته كه بيشتر از كشتيراني در دريا استفاده مي كنند و 

  .سود مي برند بسيار حائز اهميت است

  : تنگه ها به دو  دسته تقسيم شده بودند 1958نسيون در كنوا

 .تنگه هايي كه قسمتي از ابهاي آنها جز درياي آزاد بود - 1

 . تنگه هايي كه كامالً در داخل درياي سرزميني يك يا چند دولت واقع شده بودند - 2

ان در مورد گروه اول تنگه ها در حكم درياي آزاد بود و بنابراين كشتيراني و كشتي ها ازهم

آزادي عبور از درياهاي آزاد برخوردار بودند مثل جبل الطارق، تنگه كورفو، ماژالن، ماالكا در مورد 

گروه دوم گفته شد كه اگر تنگه ها به طور كامل در داخل درياي سرزميني يك يا چند دولت قرار 

م حق تعليق بگيرند كشتي هاي خارجي فقط حق عبور بي ضرر را دارا خواهند بود و دولت ساحلي ه

اين نوع كشتيراني و عبورها را ندارد ولي عبور بي ضرر در مورد تنگه ها يي كه بين بخشي از درياي 

آزاد و بخش ديگري از آبهاي درياي سرزميني يك دولت خارجي قرار مي گرفتند در اين مورد عبور 

 .بي ضرر اجرا نمي شد 
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ق عبور بي ضرر از تنگه ها منوط تعيين وضعيت ح 1958بنابراين در چارچوب كنوانسيون 

به اين دانسته شد كه آبهاي تنگه جزء درياي آزاد باشند يا بخشي از ابهاي درياي سرزميني را به خود 

  .اختصاص مي دهند

اگر اين تنگه ها در آبهاي آزاد قرار مي گرفتند كشتي هاي خارجي از همان آزادي هاي 

ديگر آبهاي آزاد هم مي توانستند داشته باشند و تحت كشتي راني برخوردار بودند كه در هر نقطه 

  .كنترل و صالحيت دولت ساحلي قرار نمي گرفتند

ولي اگر آبهاي تنگه در داخل درياي سرزميني يك يا چند دولت مي بود كشتي هاي 

خارجي فقط حق عبور بي ضرر را پيدا مي كردند و دو لت ساحلي به منظور حفاظت از امنيت خودش 

  .ست به طور موقت و در صورت ضرورت آن را به حال تعليق در بياوردمي توان

  

در حال حاضر رژيم حقوقي پذيرفته شده درخصوص درياها منبعث از قضيه اي است كه به 

از راي ديوان بين المللي دادگستري  1949قضيه تنگه كورفو موسوم و مشهور است كه در سال 

  .استخراج شده است

  :قضيه تنگه كورفو 

تنگه كورفو يك تنگه بي المللي است و رژيم حقوقي حاكم بر آن رژيم حقوقي بي ضرر است 

و كشتي ها نيازي به دريافت اجازه قبلي ندارند و كشتي هاي جنگي هم طبق عرف بين المللي و البته 

. به شرط رعايت اصل عبور بي ضرر مي توانند از اين نوع تنگه ها از جمله تنگه كورفو عبور كنند

بنابراين در اينجا دادگاه ادعاي دولت آلباني مبني بر اينكه اين تنگه بين المللي نيست و دولت بريتانيا 

مي بايستي اجازه الزم را براي عبور كشتي هاي جنگي براي مين روبي دريافت مي كرد را رد كرد و به 

لل بوده چون تنگه كورفويك دولت بريتانيا حق داد كه كارش بر اساس معيارها و قواعد حقوق بين الم
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تنگه بين المللي است و بر روي كشتيراني بين المللي به طور آزاد باز است و اين نظري بود كه از 

 طريق رأي ديوان بين المللي دادگستري صادر شد و مبناي تعيين رژيم حقوقي تنگه ها قرار گرفت 

قوقي تنگه ها قرار گرفت با صدور رأي ديوان به هر حال اين رأي مبناي تعيين رژيم ح

درياها از اين حكم ديوان الهام گرفته شد و در  1958كنوانسيون  16ماده  4بنابراين در بند 

كنوانسيون ادعا شد كه نه تنها تنگه هايي كه دو قسمت از آبهاي درياي آزاد را بهم متصل مي كنند 

رزميني را هم به درياي آزاد متصل آنچه كه در رأي ديوان آمده بود بلكه تنگه هايي كه يك درياي س

مي كنند در صورتيكه مورد استفاده كشتيراني بين المللي قرار بگيرند يك تنگه بين المللي محسوب 

مي شوند و تابع اصل عبور بي ضرر هستند و دولت ساحلي هم به هيچ عنوان نمي تواند اين عبور بي 

راتر از رأي ديوان برداشته شد و گفته شد كه نه ضرر را تعليق كند بنابراين در كنوانسيون يك گام ف

تنها فقط تنگه هايي كه دو بخش از آبهاي درياي آزاد را به هم متصل مي كنند مشمول عبور بي ضرر 

هستند بلكه تنگه هايي كه آبهاي درياي آزاد را به بخش ديگري از آبهاي سرزميني متصل مي كند 

  .آنها هم مشمول اين اصل قرار مي گيرند

دولتهاي غربي به ويژه در اين زمينه ادعاي بيشتري داشتند چون با محدوديت هاي قابل 

توجهي روبه رو شده بودند اينها مدعي بودند كه اصل عبور بي ضرر درمورد تنگه ها يك اصل انتزاعي 

است و دولت هاي ساحلي مي توانند با استناد به عبور زير دريايي هاي اتمي و كشتي هاي جنگي 

لت خارجي مانع عبور شان شوند و از اين جهت به حقوق دولتهاي مالك كشتي ها  لطمه جبران دو

با توجه به اين واقعيت ها كه نيروي دريايي و به ويژه موشك اندازهاي استراتژيك . ناپذيري وارد كنند 

دار باشند براي انجام مأموريتهاي محوله خودشان بايد از امكان حداكثر تحرك و مانور الزم برخور

موقعيت خودشان را حتي االمكان مخفي نگه بدارند محدوديت براي اين نوع كشتي ها و عبور آنها 

  . مشكالتي را براي دولتهاي قدرتمند صنعتي به بار مي آورد
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بنابراين شوروي و آمريكا و همچنين بريتانيا براي امكان بهره مندي از آزادي بيشتري اين 

ي را مطرح كردند كه به هر حال مي توانست آزادي عمل بيشتري به اين نوع كشتي ها پيشنهادهاي

كه نهايتاً پيشنهاد دولت بريتانيا در مورد عبور . كشتي ها در هنگام عبور از تنگه هاي بين المللي بدهد

  . ترانزيت براي مهمترين تنگه هاي بين المللي پذيرفته شد

شوند و هر كدام مشمول رژيم حقوقي  گروه تقسيم مي 3در حال حاضر اين تنگه ها به 

  .خاص خودشان هستند

تنگه هايي با قرار دادهاي خاص هستند كه از طرف دولت ها وضع شده و امروزه : دسته اول 

كنوانسيون حقوق درياها هم همان امتيازها  135هم تابع همان قراردادهاي خاص هستند كه در ماده 

خاص بر اين تنگه ها به رسميت شناخته شده است از جمله  و معيارها ي پذيرفته شده درقراردادهاي

تنگه هاي بسفر و داردانل در تركيه كه مشمول قرارداد خاص هستند كه اين تنگه ها حد فاصل درياي 

  .سياه و درياي مديترانه قرار دارند البته در داخل آبهاي داخلي دولت تر كيه واقع شده اند

اي آزاد را به يك درياي سرزميني مرتبط مي كنند و تنگه هايي كه يك دري: دسته دوم 

حقوق درياها اين نوع تنگه ها مشمول عبور بي ضرر هستند همانند  1982كنوانسيون  245طبق ماده 

حقوق درياها پذيرفته شده بود كه تنگه هاي حد فاصل بين آبهاي آزاد  1958آنچه كه در كنوانسيون 

هم همين نظر پذيرفته شد و از  1982هستند در كنوانسيون  و آبهاي سرزميني مشمول عبور بي ضرر

پذيرفته شده بود امروزه هم كشتي ها از همان اصل  1958رژيم عبور بي ضرري كه در كنوانسيون 

تبعيت مي كنند و اين تنگه ها مشمول همان رژيم گذشته هستند مانند تنگه تيران كه درياي 

بستان و اسرائيل وصل مي كند مشمو ل رژيم عبور بي ضرر مديترانه را به درياي سرزميني مصر ،عر

تنگه هايي هستند كه دو درياي آزاد را به يكديگر وصل مي كنند البته به شرط : هستند دسته سوم

  .37مايل باشد اين تنگه ها تابع عبور ترانزيت هستند طبق ماده  24اينكه عرضشان كمتر از 
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تعلق به كليه كشتي ها و هواپيماها و اعمال آزادي طبق اين ماده عبور ترانزيت حقي است م

كشتراني و پرواز بر اين تنگه ها اعمال مي شود كه به منظور عبور مداوم و سريع از اين تنگه ها بايد 

انجام شود و زيردريايي ها هم ملزم نيستند كه روي  آب بيايند و خودشان را نشان بدهند، هواپيما ها 

زه از دولتهاي ساحلي بر فراز قلمروي هوايي اين نوع تنگه ها عبور كنند و مي توانند بدون كسب اجا

  .كشتي ها موظف هستند كه هنگام عبور از يك سلسله امور خودداري كنند 38بر اساس ماده 

به هر حال عبور از اين تنگه ها نبايد موجبات بر هم خوردن نظم ، آرامش و امنيت دولت يا 

شته باشد به هر حال در هنگام عبور كشتي ها از اين تنگه ها هر چند اين دولتهاي ساحلي را درپي دا

تنگه ها مشمول عبور ترانزيتي هستند ولي پرواز هواپيماها يا فرود هواپيماها از يا بر ناوهاي هواپيمابر 

در اين تنگه ها ممنوع است، انجام مانورهاي دريايي از سوي نيروهاي نظامي يا از سوي كشتي ها و 

وگانهاي جنگي دراين نوع تنگه ها ممنوع اعالم شده اعالم آماده باش به ناوگانها در هنگامي كه از نا

اين تنگه ها عبور مي كنند ممنوع است اينها محدوديتها و ممنوعيتهايي است كه پيش بيني شده و 

  .كشتي هاي جنگي هنگام عبور بايد اين مقررات را رعايت كنند

اي حقوقي شناخته شده بر اين تنگه هاست از جمله تعيين و ايجاد اما دولت ساحلي نيز دار

داالن هاي كشتيراني براي تفكيك محل عبور كشتي ها و به منظور پرهيز از بروز هر نوع خطر و زيان 

و ضرري دولت ساحلي مي تواند داالن هاي كشتيراني را در اين تنگه ها تعيين كند، مي تواند به ايجاد 

ور و مرور اقدام كند و همچنين وضع مقرراتي راجع به امور مختلف از قبيل تأمين سيستم تفكيك عب

امنيت كشتيراني، مبارزه با آلودگي درياها و به هر حال مسائلي از اين دست در زمره حقوق دولت 

به هر حال كشتي ها هنگام عبور نبايد . ساحلي است كه مي تواند نسبت به تعيين مقررات اقدام كنند 

قوه قهريه استفاده كنند و با اين اقدام خودشان استقالل ، تماميت ارضي يا حاكميت دولت ساحلي از 

  .را به خطر بيندازند

    



 57

     

  :فصل چهارم

  :المللي ها ي بينرژيم حقوقي حاكم بر تنگه

تنگه عبارت است از معبر باريك طبيعي يا بخشي از آب كه دو قسمت بزرگتر از آبها را به 

ها منوط به اين است ، تعيين وضعيت حق عبور از تنگه1958طبق قواعد كنوانسيون . ل كندهم متص

  .كه آبهاي تنگه جزء درياي آزاد باشند يا بخشي از درياي سرزميني محسوب شوند

راني برخوردارند كه در هاي خارجي ار همان آزاديهاي كشتياگر در آبهاي آزاد باشند، كشتي

- توانند داشته باشند و تحت كنترل يا صالحيت دولت ساحلي قرار نميزاد ميهر نقطه ديگر آبهاي آ

هاي خارجي فقط ولي اگر آبهاي تنگه در داخل درياي سرزميني يك يا چند دولت باشد، كشتي. گيرند

تواند در صورت و دولت ساحلي به منظور حفاظت از امنيت خود مي. ضرر از آنجا  را دارندحق عبور بي

  .صورت موقت آنرابه حال تعليق در آورد ضرورت به

كنند مثل تنگه جبل الطارق هايي كه دو بخش از درياي آزاد را به يكديگر متصل مياما تنگه

  .كندو تنگه ماالكا آزادي دريا نوردي را در آبهاي آزاد مخدوش مي

لغو عبور الملل به وجود آمده است كه بر مبناي آن اي در حقوق بينبه همين منظور قاعده

المللي كه قسمتي از درياي آزاد را به قسمت ديگري هاي مورد استفاده كشتيراني بينضرر تنگهبي

هايي كه فاقد نظام حقوقي در حال حاظر رژيم حقوقي ناظر بر تنگه. كند وضع شده استمتصل مي

ورفو استخراج شده ديوان بين المللي دادگستري درباره تنگه ك 1949آوريل  9باشند از رأي خاصي مي

دو كشتي انگليسي هنگام گذر از تنگه كورفو در برخورد با مين  1946در سال :  شرح واقعه. است

دچار خسارت و آسيب شدند ، انگليس  بدون اجازه آلباني وارد آبهاي سرزميني اين كشور شده و 

به 1948الف در مارس طرفين در نهايت براي حل اخت.مبادرت به مين روبي كرد آلباني اعتراض كرد 
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المللي دادگستري  مطرح كنند، لذاپرونده به داگاه توافق رسيدند كه موضوع دعوا را در ديوان بين

  .ارجاع داده شد

شود چون تنها راه المللي محسوب نميتنگه كورفو يك تنگه بين -1: موضع آلباني در دادگاه

عمالً تا كنون مورد استفاده  -2. اتيك نيستدرياي آدري -اتصال آبهاي آزاد يعني درياي مديترانه 

  . كشتيراني محلي قرار گرفته است

بايستي بدون هاي جنگي نميتنگه كشتي ةآلباني مدعي بود با در نظر كرفتن  اين دوخصيص

اجازه قبلي آلباني وارد آبهاي سرزميني اين كشور شوند و به جمع آوري مين بپردازند و حاكميت 

  .دآلباني را نقض كنن

ضرر است و جمع آوري مين المللي است و تابع اصل عبور بيكورفو تنگه بين: موضع انگليس

  .شودنوعي دفاع از خود تلقي مي

كند و مورد در تنگه كورفو كه دو قسمت از درياي آزاد را به هم متصل مي :رأي ديوان

ضرر رعايت اصل عبور بي المللي است كشتيراني براي كليه كشورها به شرطاستفاده كشتيراني بين

هاي المللي نيز اين را براي كشتيعرف بين. آزاد است و نيازي به اطالع قبلي دولت ساحلي ندارد

 76ماده  4و لذا بند . ضرر به رسميت شناخته استجنگي در زمان صلح  به شرط رعايت اصل عبور بي

هايي كه دو قسمت عي است نه تنها تنگهدرياها، از اين حكم ديوان الهام گرفته و مد 1958كنوانسيون 

- كنند بلكه آنها كه يك درياي سرزميني را به درياي آزاد وصل مياز درياي آزاد را به هم متصل مي

المللي محسوب مي الملي قرار گيرند تنگه بينكنند نيز در صوردتيكه مورد استفاده كشتيراني بين

تواند آنرا به حال تعليق دولت ساحلي به هيچ وجه نمي و. باشندضرر ميشوند و تابع قاعده عبور بي

  .درآورد
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  :1958ها طبق كنوانسيون نظام حقوقي حاكم بر تنگه

هاي راجع به منطقه نطارت و درياي سرزميني با گسترش مفهوم تنگه 1958كنوانسيون 

  :داردالمللي مقرر ميبين

درياي آزاد ديگر و يا به درياي المللي آبراهي است كه يك درياي آزادرا به تنگه بين«

  ».شودالمللي استفاده ميكند و از آن به منظور كشتيراني بينسرزميني يك كشور ديگر متصل مي

ضرر غير قابل تعليق ها رژيم عبور بيدر اين نوع تنگه: دارداين كنوانسيون اعالم مي 16ماده 

كردند، رژيم حاكم بر آبهاي سرزميني مي ها ادعاكشورهاي ساحلي همجوار اين تنگه. شوداعمال مي

كه  1958هاي مورد استناد كنوانسيون ضرر قابل تعليق است با رژيم حاكم بر تنگهكه رژيم عبور بي

داشتند صرف قرار گرفتن درياي ضررغير قابل تعليق است تعارض دارد، بنابراين اظهار ميعبور بي

ضرر چه در درياي سرزميني و چه در ور گردد عبور بيسرزميني در تنگه نبايد باعث تغيير رژيم عب

قدرتهاي دريايي نيز . المللي و چه خارج از تنگه بايد در موارد اضطراري قابل تعليق باشدهاي بينتنگه

ضرر كالً محدود كننده آزادي عمل دول ثالث است با مقررات فوق مخالف بودند به دليل اينكه عبور بي

توانند با ها ميضرر يك اصل انتزاعي است و دول ساحلي همجوار تنگهر بيو مدعي بودند اصل عبو

در حاليكه . هاي جنگي مانع عبورشان شوندهاي اتمي يا كشتياستناد به عبور هواپيماها، زير دريايي

هاي اتمي براي انجام اندازهاي استراتژيك و زيردرياييموشك ترديد نيروهاي دريايي و به ويژهبي

يت محوله بايد از حداكثر تحرك برخوردار باشند و بايد بتوانند موقعيت خود را حتي االمكان مأمور

مايل بود  3المللي عرض درياي سرزميني مضافاً اينكه تا زماني كه بر اساس عرف بين. مخفي نگهدارند

گسترش عرض  المللي وجود نداشت ولي در پي تالش برايهاي بينچندان نگراني از بابت عبور از تنگه

مايل كه با اين  12درياي سرزميني و تأكيد بر تثبيت آن در جريان كنفرانس سوم حقوق درياها به 

هاي دريايي گرفت بر دغدغه و نگراني قدرتآبراه جزء آبهاي داخلي يا سرزميني قرار مي 116حساب 
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از آبهاي درياي آزاد، افزوده شد چون اين گروه از كشورها مدعي بودند الزمه دسترسي و بهرهمندي 

ها داشتند كه تنگهآنها اظهار مي. المللي و رسيدن به درياي آزاد استهاي بينامكان عبور آزاد از تنگه

ها مفهومي نخواهد زيرا آزادي درياها بدون آزادي عبور از تنگه. بايد در حكم درياي آزاد تلقي شوند

ها عبور توانند بدون اطالع قبلي دول ساحلي از تنگههاي نظامي نيز بايد ببنابراين حتي كشتي. داشت

در همين راستا شوروي و آمريكا . ها نيز نيازي به روي آب آمدن نداشته باشندكنند و زير دريايي

- را براي مهمترين تنگه) Teransit passage(پيشنهاداتي دادند، انگليس هم نظريه عبور ترانزيت 

بر اساس پيشنهاد انگليس در مورد حق عبور  1982نجام در كنفرانس المللي ارائه داد كه سراهاي بين

  .جديد سازش صورت گرفت

  الملليهاي مورد استفاده بينعبور تراتزيت از تنگه: الف

  عبور از مسيرهاي مجمع الجزايري: ب

شوند و در مورد هر كدام شيوه خاصي اعمال ها به سه گروه تقسيم ميدر حال حاظر تنگه

  .شودمي

توان تابع مقرررات و رژيم حقوقي هاي دريايي را نميها و آبراهرسد كه همه تنگهه نظر ميب

اي مانند تنگه اي كه در بخش از درياي آزاد را به هم پيوند دهد يا تنگهبين تنگه. يكساني قرار داد

  .وجود داردهايي نمايد، مسلماً تفاوتاي را به درياي آزاد منصل ميهرمز كه درياي نيمه بسته

هايي كه بسيار باريك و كم عرض هستند و دو طرف آن متعلق به يك همچنين بين تنگه

هايي كه عريض هستند و يا در ساحل آنها دو يا چند كشور قرار دارند، تفاوتهايي باشد با تنگهكشور مي

اند كه در هر اصي بودهها از قديم االيام تابع  نظام حقوقي خمضافاً اينكه برخي تنگه. خوردبه چشم مي

  .باشندنمي 1982حال تابع نظام ترانزيت 

المللي قرار داشته و محل هايي كه مورد استفاده كشتيراني بينبه هر حال مجموعه تنگه

  :شوندباشند به سه دسته يا گروه تقسيم ميالمللي ميعبور كشتيراني بين
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  )قراردادي(هاي مشمول رژيم حقوقي خاص تنگه - 1

  ضررهاي مشمول رژيم عبور بينگهت - 2

  هاي مشمول رژيم عبور ترانزيتتنگه - 3

هاي بسفر و داردانل، مثل تنگه: هايي كه مشمول رژيم عبور حقوقي خاص هستندتنگه - 1

، پادكاله، ماژالن، باب المندب، ماالكا )بلت كوچك و بزرگ -سوند (هاي دانمارك جبل الطارق، تنگه

  .. وغيره

  .ر و داردانلهاي بسفتنگه

كيلومتر، درياي سياه  28متر و طول  3300تا  600تنگه بسفر با عرض بين : مختصات: الف

  .نمايدرا به درياي مرمره متصل مي

كيلومتر، درياي اژه و مديترانه را  65متر و طول  5000تا  2000تنگه داردانل با عرض بين 

  .دهدبه درياي مرمره پيوند مي

است كه تنها ) بسفر، داردانل، مرمر(رحله از راه دريايي سه قسمتي ها آخرين ماين تنگه

. باشد و كوتاهترين راه دريايي آسيا و خاورميانه به اروپا استمحل اتصال درياي سياه به درياي آزاد مي

  .باشندآفريقايي و جنوب اروپا مي - اين دو تنگه كانال اصلي تجاري روسيه با كشورهاي آسيايي 

  :ها و رژيم حقوقي حاكم بر اين تنگهحاكميت : ب

و با عنايت به اينكه هر دو طرف ) مايل 6كمتر از (با توجه به كم عرض بودن اين دو تنگه 

ها در خاك تركيه و در كنار استانبول قرار دارند، بنابراين تمام آبهاي اين دو مسير ساحل اين تنگه

  .حاكميت كامل آنها متعلق به تركيه استگردند و دريايي جزو آبهاي داخلي تركيه محسوب مي

المللي براي كشورهاي حوزه درياي سياه داراي اهميت زيادي لكن از آنجا كه از لحاظ بين

لذا اين نكته عامل مهمي . گردندباشند و در عمل تنها راه تجارت دريايي اين كشورها محسوب ميمي
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اينكه چه كسي بايد اين . باشدهاي مشابه مينگهها و ساير تدر تعيين رژيم حقوقي حاكم بر اين تنگه

- دو تنگه را كنترل نمايد هيچ گاه مورد توافق نهايي قرار نگرفته و اين موضوع هنوز هم قابل بحث مي

به همين دليل قوانين و مقررات ناظر بر آنها مرتباً دستخوش تغيير و تحول بوده و اين تحوالت . باشد

ها و قوت و ضعف حكومت تركيه و امنيتي اطراف تنگه - حيط سياسي خود ناشي از تغيير و تحول م

  .همسايگانش بوده است

مونترو صورت  1936هاي بسفر و داردانل طبق قرارداد در حال حاضر عبور و مرور در تنگه

گيرد كه بين تركيه از يك سو و كشورهاي شوروي، انگليس، فرانسه، يونان، روماني، هند و ژاپن از مي

  .يگر منعقد شده استسوي د

- ها آزادي كامل عبور و مرور شامل كشتيبر اساس اين قرارداد در زمان صلح، در اين تنگه

و در زمان جنگ در صورتيكه دولت تركيه طرف . گيردهاي تجاري و نظامي در روز و شب صورت مي

مه باشد، آزادي در صورتيكه تركيه طرف مخاص. تخاصم نباشد، كماكان آزادي تردد اعمال خواهد شد

هاي دول بيطرف مشروط بر اينكه به دشمنان تركيه كمك نكنند و در طول روز و از راهي كه كشتي

در زمان جنگ در صورتيكه تركيه بيطرف باشد و طرف . كند، تأمين خواهد شدتركيه تعيين مي

ولت تركيه و در صورتي كه د. باشدهاي جنگي دول متخاصم ممنوع ميمخاصمه نباشد عبور كشتي

داند، عمل باشد كه هر طور صالح ميجزء دول متخاصم باشد، دولت تركيه از آزادي عمل برخوردار مي

  .كند

  :هاي جنگيمقررات ناظر بر كشتي

  :در زمان صلح

روز قبل از  8اطالع از مجاري ديپلماتيك  -1: كشتي هاي دول ساحلي درياي سياه: الف

  هزار تن 15ي جنگي از هاعدم تجاوز تناژ كشتي - 2. ورود
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روز قبل از عبور بايد دولت تركيه را  15الي  8هاي جنگي دول غير ساحلي الاقل كشتي: ب

  .شودروز محدود مي 21مطلع نمايند و رژيم اقامت نيز به 

هزار تن محدود 15فروند تجاوز كند و تناژ هر كدام نيز به  9ها نيز نبايد از تعداد كشتي: ج

  .شودمي

هزار تن  تجاوز كند حق 15هايي كه تناژ آنها ار ها، ناوهاي هواپيما بر و كشتيدرياييزير : د

  .عبور ندارند

  :در زمان جنگ

هاي متخاصم ممنوع عبور كشتي: طرف باشددر صورتي كه دولت تركيه در جنگ بي: الف

  .باشدمي

ل براي اتخاذ در صورتي كه دولت تركيه جزء متخاصمين باشد، اين كشور از آزادي عم: ب

  .باشدهر گونه تصميم مقتضي برخوردار مي

  

  :تنگه جبل الطارق

تنگه جبل الطارق حد فاصل درياي مديترانه و اقيانوس اطلس قرار گرفته و طبق اعالميه 

براي همه  بر اساس اين اعالميه عبور از ين تنگه. شوداداره مي 1904مشترك انگليس وفرانسه 

  .باشدستحكامات نظامي در اطراف آن ممنوع ميها آزاد و ساختن اكشتي

مجدداً عبورآزاد و ممنوعيت ايجاد  1912در ) مراكش(در اعالميه مشترك فرانسه و مغرب 

و در حال حاضر ضمن رعايت دو شرط فوق . استحكامات نظامي در اطراف تنگه مورد تأكيد قرار گرفت

داري و تعمير فانوس دريايي و هزينه مترتب چند كشور اروپايي مخارج نگه 1958و بر اساس پروتكل 

  . اندبرآن در دماغه، اسپارتل كه در جنوب غربي تنگه فوق واقع است را بر عهده گرفته
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    :هاي دانماركتنگه

كه در ) بلت كوچك( Smal Beltو ) بلت بزرگ) (Big Belt(و ) سوند(  sundهاي تنگه

 1857بالتيك و درياي شمال قرار دارد تا سال داخل آبهاي سرزميني دانمارك و حد فاصل درياي 

نمود، تا اينكه در پي برگزاري كنفرانس دولت دانمارك از هر كشتي خارجي عبوري عوارض دريافت مي

بين المللي كپنهاگ در ين سال اين وضع پايان يافت و دولت دانمارك اصل آزادي كشتيراني بر اين 

ولي استثنائاًبا آغاز جنگ اول جهاني و با مين . شودعمال ميها را پذيرفت كه همچنان اين اصل اتنگه

  .ها دولت دانمارك موقتاً آنها را مسدود كردهاي دول متخاصم در اين تنگهگذاري كشتي

هاي جنگي شوروي اعالم كرد با توجه به محلي بودن درياي بالتيك كشتي 1971در سال 

هاي به هر حال همچنان اصل آزادي عبور بر تنگه. دول غير ساحلي حق عبور از اين دريا را ندارند

  .شوددانمارك اعمال مي

  :تنگه پادكاله

كند و بين فرانسه و انگليس قرار تنگه پادكاله درياي مانش را به درياي شمال متصل مي

  .شوددارد و اصل عبور آزادي كشتيراني بر آن اعمال مي

  :تنگه ماژالن

آرژانتين  1881و اقيانوس كبير قرار گرفته و طبق اعالميه تنگه ماژالن بين اقيانوس اطلس 

ها و ممنوعيت ساختن استحكامات نظامي و رعايت اصل و شيلي، آزادي عبور براي همه كشتي

  .شودبيطرفي در زمان جنگ بر اين تنگه پذيرفته شد كه همچنان اين شروط رعايت مي

  :دسته دوم

 45ماده (سازند رياي سرزميني مرتبط ميهايي كه يك درياي آزاد را به يك دتنگه

را به درياي ) درياي آزاد(ها همانند تنگه تيران كه درياي مديترانه اينگونه تنگه) 1982كنوانسيون 
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- كند و همچنين مورد استفاده كشتيراني بينسرزميني مصر، عربستان، اردن و اسرائيل متصل مي

پذيرفته شده  1958ردند و همانند آنچه در كنوانسيون گالمللي محسوب ميباشد، تنگه بينالمللي مي

ها بايد روي آب آمده و پرچم خود لذا زيردريايي. باشندضرر غير قابل تعليق ميبود تابع رژيم عبور بي

تواند تحت هيچ و دولت ساحلي نمي. شوندرا نشان دهند و هواپيماها نيز مشمول اين عبور نمي

  .را به حالت تعليق درآورد هاضرر كشتيشرايطي عبور بي

اقتصادي را به هم  -هايي كه دو درياي آزاد و يا دو منطقه انحصاري تنگه :دسته سوم

  مرتبط مي

ماده . (باشندها تابع عبور ترانزيتي مياين تنگه. مايل است 24سازند و عرضشان كمتر از 

آزادي كشتيراني و پرواز صرفاً به عبور ترانزيت به معني اعمال  37طبق ماده ) 1982، كنوانسيون 37

منظور عبور سريع و پيوسته از تنگه بين يك قسمت از درياي آزاد و يا قسمت ديگري از آبهاي درياي 

اقتصادي يا بين بخشي از درياي آزاد و يا بخش ديگري از منطقه  -آزاد و يا بين دو منطقه انحصاري 

ها ملزم نيستند روي در اين عبور زيردريايي. گيردميها صورت اقتصادي از اين گونه تنگه - انحصاري 

هاي توانند بدون كسب اجازه از فراز تنگهآب آمده و پرچمشان را نشان دهند چنانچه هواپيماها نيز مي

ها موظفند كه هنگام عبور از يك كشتي 38بر اساس ماده . مشمول رزيم عبور ترانزيت به پرواز درآيند

  .ل خودداري كنندسلسله امور به شرح ذي

  پرواز و فرود ازطريق ناوهاي هواپيمابر - 1

  انجام مانور دريايي - 2

  اعالم آماده باش به ناوگان در حال عبور - 3

  تخليه نيرو و تسليحات و مهمات - 4

  استفاده از قوه قهريه و به خطر انداختن تماميت ارضي و حاكميت دولت ساحلي - 5
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  :يم عبور ترانزيتحقوق دولت ساحلي در تنگه مشمول رژ

  تعيين داالن كشتيراني - 1

  ايجاد سيستم تفكيك عبور و مرور - 2

تعيين مقرراتي راجع به امور مختلف از قبيل تأمين امنيت كشتيراني، مبارزه با آلودگي  - 3

  ...دريا و

  :وضعيت حقوقي حاكم بر تنگه هرمز 

 40(مايل  28عرض آن  تنگه هرمز حد فاصل بين خليج فارس و درياي عمان قرار گرفته

 -باشد كيلومتري مي 5/30مايل دريايي يا  5/16مايل و طول آن  2ترين قسمت در باريك) كيلومتر

  .دهدآبهاي داخل تنگه هرمز آبهاي سرزميني ايران و عمان را تشكيل مي

وضعيت حقوقي تنگه هرمز به علت فقدان قوانين موضوعه يا قراردادهاي دو يا چند جانبه 

  . تابع شرايط زمان استخاص 

المللي دريايي كه مقبوليت عام در عرف جاري بر تنگه هرمز قوانين بين -در زمان صلح: الف

  . و يا كنوانسيونهاي الحق آن اجرامي شود) 1982(جامعه بشري دارند، مانند حقوق جديد درياها 

ي ساحلي حاشيه ژه حالتي كه يكي از طرفهاي درگير آن دولتها به وي - در زمان جنگ : ب

ها به حالت  باشند، بدون ترديد قوانين وعرف متداول زمان صلح در مورد تنگه) ايران يا عمان(تنگه 

هرمز تابع قوانين و عرف و عادت مربوط به زمان جنگ در اين   تعليق درآمده و و ضعيت حقوقي تنگه

به استناد موازين و عرف و  توان گفت كه دولت ايرانبه طور كلي و اجمالي مي. خصوص خواهد بود 

المللي در تنگه  راني بيناي را براي تردد و عبور كشتيتواند مقررات ويژهسوايق حقوقي زمان جنگ مي

هرمز وضع و اجرا كند و مانع عبور كشتي يا هواپيمايي شود كه مقصد نهايي آن كشور دشمن است يا 

اين حق حتي در زمان صلح، . رده استطرفي را در جنگ نقض ك مقصد آن كشوري است كه اصل بي
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المللي به كشور ساحلي ما  داده شده است كه از هرگونه عبوري كه معارض حاكميت  طبق مقررات بين

كه بخشي از آبهاي سرزميني (ملي و تماميت ارضي و استقالل سياسي كشورمان باشد، در تنگة هرمز 

رياي سرزميني و يا منطقه نظارت ايران هاي آبهاي د يا در ديگر بخش) دهد ايران را پوشش مي

  . جلوگيري به عمل آورد

حقوق دريايي ها ايران، عبور شناورهاي جنگي، زير دريايي، شناورهاي  9چنانچه طبق ماده 

باشد و ايران اين  اي از تنگه هرمز منوط به صدور اجازة قبلي ازسوي دولت ايران مي با سوخت هسته

  . رسانده است 1982ظر بر كنوانسيون موضوع را به اطالع مقامات نا

  : بنا بر اين با يك نگاه كلي مي توان گفت كه 

: باشد كه عبارتند از المللي حاكم مي هاي بين نوع رژيم حقوقي بر تنگه 3در وضعيت كنوني 

المللي مشمول رژيم خاصي هستند  رژيم قراردادي كه در واقع تنگه ها در چارچوب قرادادهاي بين - 1

  .كنند ها عمل مي ها بر پاية توافقات حاصله در مورد اين تنگهو دولت

هايي كه حد فاصل بين آبهاي  كه در خصوص تنگه: ضرر غيرقابل تعليق رژيم عبور بي - 2

  .اعمال مي شود.درياي آزاد و آبهاي درياي سرزميني قراردارند مانند تنگه تيران

هايي كه حدفاصل بين آبهاي درياي  تنگه. هايي كه مشمول رژيم ترانزيت هستند تنگه - 3

سو و يا آبهاي منطقه اقتصادي،انحصاري از سوي ديگر يا تنگه هايي كه حد فاصل بين  آزاد از يك

ها مشمول  اقتصادي، انحصاري و آبهاي درياي آزاد قرار دارند  در چنين مواردي تنگه  آبهاي منطقه

  .رژيم عبور ترانزيت هستند

هاي محل عبور كشتيراني  شود كه در تنگه رژيمي گفته ميبه : تعريف رژيم ترانزيت

  . هايي كه حد فاصل اين نوع بخش از آبهاي درياي آزاد هستند المللي تنگه بين
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ها هواپيماها بدون كسب مجوز  عبارتست از اينكه در اين تنگه  ويژگي بارز اين نوع رژيم

هاي جنگي هم براي عبور نيازي به كسب  توانند به حركت درآيند،و پرواز كنند و همچنين كشتي مي

  . مجوز ندارند

هايي كه عرضشان  وضع شده بر تنگه 1982اين نوع رژيم عبور كه در چارچوب كنوانسيون 

  .شود مايل دريايي است اعمال مي 24كمتر از 

مايل دريايي است درحكم درياهاي آزاد  24هايي كه عرض آنها بيش از  در مورد تنگه

  .كنند ها در واقع  گويا در آبهاي درياي آزاد حركت مي ا هنگام عبور از اين تنگهه هستند و كشتي

  ويژگي هاي خليج فارس

مايل  500هزار مايل مربع است، طول خليج فارس  97خليج فارس داراي مساحتي بالغ بر 

 50كند، عمق آب در خليج فارس از  گسترش پيدا مي 180مايل تا  28دريايي است و عرض آنهم از 

فاتوم به اندازه . (رسد فاتوم مي 50متر يا  100متر و حداكثر به  80تا  50متر آغاز و در اكثر موارد بين 

مايل كه  28مايل است و حداقل  180و عرض خليج فارس حداكثر) متر 2قد انسان است و حداكثر 

ها عمدتا در  دگيدر تنگة هرمز اين وضعيت وجود دارد سواحل خليج فارس عموماً هموار است و بري

جزاير متعددي در خليج فارس است كه بزرگترين آنها بحرين و . نزديكي سواحل قطر و عمان قرار دارد

كيلومتر است  600كيلومتر و در ساحل عمان  1200طول ساحل ايران در خليج فارس . قشم هستند

ايي ايران در خليج مناطق دري. كيلومتر است 1800كه جمعا دولت ايران داراي ساحلي به گستره 

حقوق درياها پيش بيني  1982فارس و درياي عمان بر اساس همان معيارهايي كه در كنوانسيون 

  . شده تعيين شده است
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  :ويژگي تنگه هرمز

كند، عرض تنگة هرمز حداكثر  تنگه هرمز آبهاي خليج فارس را به درياي عمان مرتبط مي

مايل دريايي  5/16مايل است طول تنگه هرمز  2طة آن  كيلومتر است و باريكترين نق 40ميل يا  28

الجزاير پاشنه و مجمع  جزيره در حوزة خليج فارس تحت عنوان مجمع 30كيلومتر است،  5/30يا 

وضعيت تنگه هرمز به لحاظ حقوقي به . الجزاير بوستانه، همگي در محدودة آبهاي ساحلي ايران هستند

نه نه در چارچوب قراردادهاي دو جانبه و نه در قالب قراردادهاي علت فقدان قانون موضوعه در اين زمي

چند جانبه مي باشد بلكه در واقع تابع شرايط زمان است بدين معنا كه در زمان صلح قوانين دريايي 

شود،  شود در اين تنگه هم اعمال مي كه در ساير تنگه هاي حد فاصل بين درياي سرزميني اعمال مي

ها اعم  جامعه بشري در زمان صلح بر اين تنگه هم اعمال مي شود و همه كشتي عرف پذيرفته شده در

توانند آزادانه وارد اين تنگه  هاي جنگي در زمان صلح مي هاي مسافري، بازرگاني و يا كشتي از كشتي

 شوند و يا از اين تنگه عبور كنند در زمان جنگ شرايط متفاوت است به اين معنا كه به ويژه ز ماني

كه يكي از طرفهاي درگير در منطقه، دولت ساحلي حاشيه تنگه يعني ايران يا عمان باشند بدون 

شود و شرايط و قواعد و  ترديد قوانين و عرف متداول زمان صلح در خصوص تنگة هرمز اعمال نمي

  .شود مقررات مربوط به زمان جنگ در اين خصوص اعمال مي

ايران پذيرفته است كه در زمان تدوين كنوانسيون شود گفت كه  به طور كلي و اجمالي مي

كننده اعالم شد كه دولت ايران در زمان جنگ اين را  حقوق درياها هم به كشورهاي شركت 1982

  .داند كه شرايط و موازين و عرف زمان جنگ را بر تنگة هرمز اعمال كند حق خودش مي
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  :مناطق دريايي ايران در خليج فارس ودريايي عمان 

ها و احيانا جزايري كه در  به دليل وجود بريدگي: بدأ در خليج فارس و درياي عمانخط م

ساحل اين دو دريا وجود دارد دولت ايران خط مبدأ مستقيم را مبناي تعيين و تحديد حدود مناطق 

  .ترين نقاط جزاير را به هم متصل كنند دريايي خود قرارداده به نحوي كه پيشرفته

مايل دريايي كه در  12، جمهوري اسالمي ايران پذيرفته است كه يقلمرو درياي سرزمين

آبهاي تحت حاكميت ايران هستند خارج از قلمروي خشكي و آبهاي داخلي و جزاير خود در خليج 

شوند و در  فارس و تنگه هرمز و درياي عمان به عنوان آبهاي درياي سرزميني ايران محسوب مي

ني در موارد تداخل با دياي سرزميني دولتهاي مجاور و يا تحديد حدود آبهاي سرزميني سرزمي

خط منصف يا . دولتهاي مقابل  طبق قوانين عمل مي شود و در صورتي كه توافق حاصل  نشده باشد

اندازه باشد مرز آبي ايران  ساز كه فاصلة هر نقطة آن تا نزديكترين نقطه ساحل از هر طرف يك خط نيم

ها بدون كسب مجوز مي توانند  ودر اين منطقه كشتي. شود ابل محسوب ميبا دولت مجاور يا دولت مق

  .به عبور و تردد بپردازند به شرط آنكه قوانين و مقررات دريايي ايران را رعايت كنند

شود و تابع رژيم عبور  المللي محسوب مي يك تنگة بين 1982تنگه هرمز طبق كنوانسيون 

هاي جنگي هم بدون كسب موافقت يا مجوز دولت ايران  شتيترانزيت است ودر واقع هواپيماها و ك

ها متعلق  توانند از اين تنگه عبور كنند و نيازي به كسب مجوز ندارند البته در صورتيكه اين كشتي مي

  .به دولتي كه طرف تخاصم با ايران است و اصل بي طرفي را نقض كرده است، نباشد

از بر اساس همان معيارهاي پذيرفته شده در اما منطقه نظارت در آبهاي ساحلي ايران ب

حقوق درياها تعيين شده است به نحوي كه عرض منطقه نظارت از خط مبدأ درياي  1982كنوانسيون 

مايل باشد و با فرض اينكه دولت جمهوري اسالمي ايران عرض درياي  24سرزميني نبايد بيش از 

مايل خواهد  12منطقة مجاور يا نظارت هم  مايل تعيين كرده است به تبع آن عرض 12سرزميني را 
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بود و فراتر ازآن تعيين نخواهد شد و شرايط و مقرراتي كه در آبهاي درياي سرزميني و آبهاي منطقة 

هاي آبي دولت ايران در خليج فارس و درياي عمان هم اعمال  نظارت پذيرفته شده در محدوده

  .شود مي

ي درياي ايران مبتني است بر اينكه اگر توافقي حدود منطقة اقتصادي و انحصاري در آبها

بحرين،   بين دولت ايران و دولتهاي مجاور مثل عراق و يا پاكستان و يا دولتهاي مقابل مثل عربستان،

قطر، امارات متحده عربي، كويت و ياعمان يا توافقي حاصل نشده باشد مبناي تحديد حدود منطقة 

رض منطقه اقتصادي و انحصاري بين ايران و هر يك از اقتصادي، انحصاري يا مالك احتساب،ع

  .دولتهاي مجاور و يامقابل خط منصف است

در خصوص تعيين منطقة اقتصادي و انحصاري با بعضي از دولتها مثل عربستان، بحرين، 

هايي در نظر گرفته شده، قراردادهايي  قطر و عمان توافقاتي حاصل شده و براي اين مناطق محدوده

شده و با بعضي از دولتها هم هنوز توافق حاصل نشده كه تا تعيين حدود منطقة دريايي ايران منعقد 

. بين اين كشورها و انجام توافق، خط منصف مبناي عمل بين ايران و هر يك ازاين كشورها خواهد بود

حتساب مثال در قرارداد بين ايران و قطر جزاير ساحلي ناديده گرفته شد و سواحل دو طرف مالك ا

برعكس در قراردادي كه بين ايران و عمان منعقد شد در طرف ايرن . خط منصف قرار گرفت

چندجزيره از جمله قشم، هنگام، هرمز و الرك و در طرف عمان جزايري مثل القنام، مسندم و ليمه به 

هر يك اند به هر حال بين  عنوان نقاط خط مبدأ تعيين حدود منطقة اقتصادي و انحصاري تعيين شده

از دولتهايي كه با ايران به توافق رسيدند نوع توافقات متفاوت بوده و بعضا خط مبدأ درياي سرزميني 

از ساحل دو كشور آغاز شده و در بين بعضي از كشورها مثل ايران و عربستان در طرف ايران جزيره 

انحصاري مورد توجه فارسي و در طرف عربستان جزيرة العربي مبناي تحديد حدود منطقة اقتصادي و 

واقع شده و به هر حال قراردادهايي بين ايران و دولتهاي مقابل و دولتهاي حاشية جنوبي خليج فارس 
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به امضا رسيده و بين كشورهايي هم كه توافقي حاصل نشده گفتگوهايي آغاز شده كه ممكن است 

  .  طي سالهاي آينده توافقاتي حاصل شود

  :المللي هاي بين اكم بركانال ها و يا ترعهرژيم حقوقي ح

ها معبرهاي آبي طبيعي هستند كه دو دريا را به  تنگه: ها يا كانالها ها و ترعه تفاوت بين تنگه

ها يا كانالها معابر آبي هستند كه  كنند ودر حاليكه ترعه يكديگر يا دو اقيانوس را به يكديگر متصل مي

ي ابي مصنوعي هستند كه به منظور ايجاد ارتباط بين دو دريا حفر و اند و راها به دست بشر حفر شده

ند در داخل آبهاي سرزميني دولتهايي هستند كه اين  هايي كه حفر شده اند و عموماً ترعه احداث شده

هاي كه امروزه محل عبور كشتيراني  مشهورترين  حفر شده و كانال. ترعه ها در آنجا قرار دارند

گيرند عبارتند از كانال سوئز بين درياي سرخ و درياي مديترانه، كانال كورپنت بين  ميالمللي قرار  بين

درياي ايوني و درياي اژه در خاك يونان، كانال كييل در داخل خاك آلمان بين درياي بالتيك و درياي 

چارچوب  شمال و كانال پاناما حد فاصل بين اقيانوس اطلس و اقيانوس آرام يا كبير قرار دارند كه در

ها وضع شده است رژيم حقوقي خاصي بر اين كانال اعمال  قراردادهاي خاصي كه نسبت به اين ترعه

شود به طور مثال در خصوص كانال كورپنت كه حد فاصل بين درياي ايوني و درياي اژه در داخل  مي

المللي باز است  ينخاك يونان قرار گرفته، دولت يونان پذيرفته است كه اين كانال به روي كشتيراني ب

توانند از اين آبراه عبور كنند البته به شرط پرداخت حق  و همة كشي ها بدون هيچ محدوديتي مي

يا كانال كييل كه حد فاصل بين درياي بالتيك و درياي  . كند ترانزيتي كه دولت يونان دريافت مي

شد منتهي درجريان انعقاد  حفر 1895شمال در  داخل آبهاي آلمان قرار گرفته اين كانال در سال 

قرارداد ورساي كه به هر حال در خصوص تعيين تكليف و سرنوشت دولت آلمان در پايان جنگ جهاني 

خورده در جنگ  اول منعقد شد كشورهاي پيروز در جنگ شرايطي را بر آلمان به عنوان كشور شكست

عيين و تكليف كانال كييل بود از موضوعاتي كه بر آلمان به نحوي تحميل شد مسأله ت.تحميل كردند
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المللي باز  كه دولت آلمان ملزم بود كه از آن تاريخ به بعد بپذيرد كه آن كانال هم روي كشتيراني بين

ها البته در  بماند و از آن تاريخ به بعد دولت آلمان پذيرفته است كه كانال كيئل بر روي همه كشتي

ها متعلق به دولتهاي طرف تخاصم يا دولتهاي ناقض زمان صلح و در زمان جنگ به شرط اينكه كشتي 

  .طرفي نباشند بازخواهد بود اصل بي

در چارچوب قراردادي كه بين آمريكا و پاناما منعقد شد و  1903اما كانال پاناما در سال 

دولت آمريكا استقالل پاناما را به رسميت شناخت اين كانال حفر شد و مقرر شد كه دولت آمريكا براي 

شه صالحيت خودش را نسبت به احداث، اداره و حفاظت از اين كانال اعمال كند به شرط اينكه همي

طرفي و اصل عبور آزاد بر اين كانال اعمال شود به هر حال اين وضعيت وجود داشت و دولت  اصل بي

آمريكا از زمان حفر كانال موقعيت خودش را در حوزة  اين كانال قريب يك قرن حفظ كرده و 

كردند و دولت پاناما در  وهاي نظامي آمريكا كنترل هاي الزم را بر كشتيراني در اين كانال اعمال مينير

واقع نقشي و صالحيتي نسبت به اين كانال نداشت منتهي در طي انعقاد اين قرارداد و بعد از حفر 

نال اعمال صالحيت اين موضوع و اينكه چرا بايد دولت آمريكا براي هميشه بر اين كا 70كانال تا دهة 

كند مورد خشم و اعتراض مردم پاناما قرار گرفت و بارها مردم نسبت به اين موضوع اعتراض كردند تا 

در دورة رياست جمهوري جيمي كارتر در امريكا بين دولت آمريكا ودولت پاناما  1977اينكه در سال 

دولت آمريكا بر  20ماه هاي قرن يا آخرين  1999قراردادي منعقد شد مبني بر اينكه تا پايان سال 

اين كانال اعمال حاكميت خواهد داشت منتهي به تدريج از اين كانال خارج خواهد شد و در واقع 

صالحيت و حاكميت دولت پاناما را بر اين تنگه خواهد پذيرفت مشروط بر اينكه دولت پاناما بپذيرد كه 

نيروهاي  1999مضاء رساند  كه در پايان سال پذيرش اين دو شرط قرادادي را با دولت آمريكا به ا

ها دركانال پاناما از كانال خارج شدند و حاكميت كامل اين كانال به دولت  نظامي ناظر بر تردد كشتي

  .پاناما واگذار شد
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يكي ديگر از كانال هاي بسيار مهم و اساسي كه در منطقة خاورميانه قرارگرفته كانال سوئز 

  .ياي مديترانه و درياي سرخ قراردارداست كه حد فاصل بين در

وضعيت كانال سوئز يك روند هم پيچيده و هم بسيار بغرنجي را پشت سرگذاشته به لحاظ 

ميالدي به دستور خديو مصر كه خراج گذار دولت  1854تاريخي دستور حفر كانال سوئز در سال 

فرانسوي براي حفر اين كانال  عثماني بود صادر شد در ابتدا خديو مصر دستور ايجاد كمپاني مصري،

يك كمپاني مصري، فرانسوي براي حفر اين كانال  1856سال بعدازاين يعني در سال  2صادر كرد كه 

 1869ودر سال .به پايان رسيد 1863تشكيل شد و نهايتاَ عمليات احداث و حفر اين كانال در سال 

دولت بريتانيا سهام عمده اين  1876سال  برداري قرار گرفت منتهي در اين كانال افتتاح و مورد بهره

دولت بريتانيا پيشنهاد  1888كانال را از مصر خريداري كرد و سهامدار عمده كانال سوئز شد در سال 

طرفي بر كانال سوئز اعمال شود و به همين منظور از دولتهاي مختلف دعوت به عمل كردكه اصل بي

درقسطنطنيه اجالس برگزار وكنوانسيون قسطنطينه  1888به هر حال به دعوت دولت بريتانيا در . آمد

هانگري، فرانسه، آلمان، ايتاليا،  به امصاء رسيد  اين كنوانسيون بين دولتهاي عثماني، بريتانيا، اطريش

هلند و روسيه تزاري و همچنين اسپانيا به امضارسيد كه همچنين اين كنوانسيون و مقررات مندرج در 

به بعد  1888قي حاكم بر كانال سوئز قرار گرفت بر اين اساس  كه يعني از اين آن مبناي رژيم حقو

هاي  المللي اعم از كشتي پذيرفته شد كه در زمان جنگ و در زمان صلح كانال به روي كشتيراني بين

يك از  هاي جنگي باز بماند اصل بي طرفي براي هميشه بر كانال اعمال شود، هيچ بازرگاني و كشتي

مايلي كانال را نداشته باشند، استفادة آزاد  3حداث و ايجاد استحكامات نظامي تا دولتها حق ا

  . كشتيراني بر كانال نبايد تحت هيچ شرايطي حتي در زمان جنگ محدود شود

منتهي دولتهاي آمريكا، انگليس وفرانسه به اين موضوع اعتراض كردند و به نحوي اعالم 

طرفي و اصل عبور  المللي كانال كه بر اساس اصل بي عيت بينكردند كه ملي كردن كانال سوئز با وض

هاي كشورهاي ديگر قرار دارد در تعارض است و به  آزاد كشتيراني يا باز بودن كانال به روي كشتي
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شوراي امنيت  1956در همان سال در . همين دليل موضوع را به شوراي امنيت سازمان ملل كشاندند

ه تصويب رساند كه در چارچوب اين قطعنامه اعالم شدكه دولت مصر بايد اي را ب سازمان ملل قطعنامه

همچنين در قطعنامه .  در مورد عبور آزاد از كانال بدون تبعيض آشكار و نهان به مذاكره بپردازد

. شوراي امنيت تاكيد شد كه بايد همه دولتها به حاكميت دولت مصر بر كانال سوئز احترام بگذارند

رسد بايد موقعيت  نكه فارغ از اينكه چه دولتي و با چه سياستي در مصر به قدرت ميتاكيد شد بر اي

سياستهايي كه دولتها اعمال . كانال از سياستهاي حاكم بر مصر جدا باشد و تأثيري نداشته باشد

كنند نسبت به وضعيت كانال، در مورد تعيين تعرفه و ميزان ترانزيت وعوارض مالياتي كه بايد  مي

زند به توافق برسند درعين حال در قطعنامه شوراي امنيت تاكيد شد كه دولت مصر موظف است بپردا

كه بخشي از عوايد ناشي از دريافت حق ترانزيت را به توسعه كانال اختصاص بدهد و نكته ديگري كه  

ي بر آن تاكيد شد اين بود كه در صورت بروز اختالف يا دعوا بين دولت مصر و هر يك از دولتها

  .المللي ارجاع داده شود استفاده كننده از كانال موضوع به داوري بين

دولت مصر اين شرايط را پذيرفت منتهي در جريان مذاكرات به دليل : براي حل اختالف

بست انجاميد و به دنبال آن كشورهاي فرانسه،  انگليس و اسرائيل در سال  اينكه موضوع مذاكره به بن

واقع به كانال سوئز حمله كردند به نحوي اين مذاكرات متوقف شد و به هر به خاك مصر و در  1956

ايي اعالم كرد كه  بعد از خاتمه جنگ، دولت مصر طي يك بيانيه يك جانبه 1957حال در سال

است كه در آنسال به  1888سياست قطعي مصر احترام به شرايط وروح كنوانسيون قسطنطنيه 

ني رابر كانال سوئزرا موردتأكيدقرار داده، دولت مصر اعالم كرد كه تصويب رسيده واصل ازادي كشتيرا

پذيرد و حقوق و تكاليف ناشي از اين كنوانسيون را مورد توجه قرار  همچنان آن كنوانسيون را مي

دهد و به آن پايبند خواهد بود به هر حال مصر حق آزادي عبور را بار ديگر تضمين كرددر عين  مي

اداره كانال از اين به بعد به عهده يك مرجع مستقلي كه از سوي دولت مصر  حال اعالم داشت كه

تعيين مي شود واگذار خواهد شد ودر عين حال آن بحث داوري را كه در قطعنامه شوراي امنيت اعالم 



 76

شده بود كه در صورت بروز دعوا بين دولت مصر و هر يك از دولتهاي ديگر استفاده كننده از كانال 

المللي دادگستري را  اوري ارجاع داده شود در اينجا دولت مصر صالحيت اجباري ديوان بينسوئز به د

پذيرفت به اين معناكه چنانچه بعد از اين اختالفي و دعوايي بين مصر و هر يك از كشورهاي ديگر 

المللي دادگستري مرجع رسيدگي  عبور كننده و استفاه كننده از كانال سوئز بروز كند ديوان بين

االجرا خواهد بود اين وضعيت  كننده خواهد بود و هر حكمي كه صادر كند براي طرفين اختالف الزم

اي كه از سوي مصر اعالم شد پذيرفته شد و از آن به  در چارچوب اعالميه يك جانبه 1957در سال 

عليرغم تاكيدي كه در . شود بعد هم همان قواعد و مقررات در خصوص كانال سوئز اعمال مي

نوانسيون قسطنطنيه شد مبني بر اينكه كانال چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ بايد به روي ك

هاي  در حين جنگ اعراب و اسرائيل اين كانال به روي كشتي 1973كشتيراني باز بماند در سال 

  .اسرائيلي بسته شد و دولت مصر اجازة عبور كشتي هاي متعلق به دولت اسرائيل را نداد

  :هاي حقوقي حاكم بر رودهاي بين المللي ژيمبحث ر

 - 2. رودهاي ملي -1. شوند الملل رودها به دو گروه عمده تقسيم مي از ديدگاه حقوق بين

  .المللي رودهاي بين

رودهايي هستند كه از حشمه تا دهانه در محدوده سرزميني يك دولت قرار : رودهاي ملي

ولتي هستند كه در خاك او جريان دارند مثل رودهاي سفيد دارند و در واقع منحصرا متعلق به همان د

ها در حكم بخشي از قلمروي سرزميني آن  اين قبيل رودخانه. سي پي در آمريكا سي رود در ايران يا مي

  .شوند و طبيعتا تحت صالحيت و حاكميت بالمعارض دولت سرزميني قرار دارند كشور محسوب مي

هاي ملي رودهايي هستندكه از سرچشمه تا دهانه از بر خالف رود :رودهاي بين المللي

رودهاي . كنند كنند و يا دو يا چند كشور را از يكديگر جدا مي داخل خاك دو يا چند كشور عبور مي

كه از داخل خاك دو يا چند كشور : رودهاي پياپي -1. شوند گروه تقسيم مي 2المللي هم به  بين
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رودهاي مرزي كه خاك دو يا چند  - 2.نيل و از اين قبيل رودها گذرند مثل دجله وفرات، دانوب، ، مي

المللي هستند كه دو يا  اينها رودهاي بين... كشور را از يكديگر جدا مكنند مثل ارس ، اروند، هيرمند

  .كنند و يا از خاك دو يا چند كشور مي گذرند چند كشور را از يكديگر جدا مي

هايي كه  كندكه رودخانه اشاره مي1919رداد ورساي المللي قرا در تعريف رودخانه هاي بين

المللي  هاي بين كنند اينها رودخانه قابل كشتيراني هستند و بيش از يك كشور را به آب آزاد مرتبط مي

المللي است كه تعريفي را در خصوص  روسو از جمله حقوقدانان معروف بين. شوند محسوب مي

المللي آن آبهاي جاري  در علم و عمل رودهاي بين: مي گويد كندو المللي عنوان مي هاي بين رودخانه

كنند و يا سرزمين  عظيمي هستندكه قابل كشتيراني هستند و از سرزمين دو يا چند كشور عبور مي

هم كه در حكم قانون اساسي رودهاي  1921نامه بارسلون  موافقت. كنند آنها را از يكديگر جدا مي

كند كه ويژگي بارز اين  المللي عرضه مي ريف خاصي را از رودهاي بينتع. المللي محسوب مي شود بين

المللي است در واقع موافقتنامه  المللي افزودن ويژگي اقتصادي به تعريف رودهاي بين موافقتنامه بين

المللي  دهد كه رودهاي بين المللي رودهايي هستند كه هم قابل كشتيراني بين بارسلون توضيح مي

وقعيت اقتصادي ممتاز براي دولتهاي استفاده كننده برخوردار هستند و همچنين از هستند هم از م

بنابراين در . كنند و يا خاك دو يا چند كشوررااز يكديگر جدا مي كنند خاك دو يا چند كشور عبور مي

المللي در نظر گرفته شده كه امروزه مبناي  ويژگي براي رودهاي بين 4چارچوب موافتنامه بارسلون 

ويژگي را  4المللي است و رودهايي كه اين  وجه دولتها در توضيح و تعريف اينكه رودخانه هاي بينت

در طول تاريخ نگاهي كه از سوي دولتها . المللي هستند داشته باشند مشمول قواعد و مقررات بين

  اي به رودهاي المللي بوده است متفاوت  بوده در بعضي ازمواقع دولتها نگاه ويژه نسبت به رودهاي بين

اي از زمان هم توجه چنداني  شدند ودر برهه المللي داشتند،و اهميت بيشتري براي رودها قائل مي بين

  .شده نداشتند به نوع  حاكميتي كه بر رودها اعمال مي
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كه بين كشورهاي اروپايي كه در مقابل ناپلئون  1815به طور مثال در جريان كنگره وين 

هايي هم رسيدند در آنجا  بندي د و در پايان جنگهاي ناپلئون بناپارت به جمعبناپارت ايستاده بودن

ها، تاكيد شد بر آنكه بين دولتها يك نوع  تاكيد بر حاكميت مطلق دولتها شد نسبت به رودخانه

ها صورت بگيرد در حاليكه  هاي حقوقي حاكم بر رودخانههمكاري گسترده بايد نسبت به تعيين رژيم

كنند تاكيد بر آن شد كه  المللي كه بين خاك چند كشورعبور مي اداره رودهاي بينبر  20در قرن

قرن بيستم به  50ها را تعيين كنند از دهه  دولتها با انجام توافقاتي، نوع مديريت حاكم بر ان رودخانه

و  المللي تاكيدشده اين طرف بر تشكيل دستگاهها وترتيب اختصاصي براي نظارت و اداره رودهاي بين

المللي سازمانها و يا نهادهايي به وجود بيايد و نحوه مديريت  مقرر شده است كه براي ادارة رودهاي بين

هاي  ها و برهه المللي نگاها در دوره به هرحال در مورد رودخانه هاي بين. ها را مشخص كند بر رودخانه

  .زماني متفاوت بوده است

   :شيوه هاي تحديد حدود مرز رودخانه اي 

هاي متفاوتي نسبت به تحديد حدود صالحيت دولتها بر رودخانه هاي  كه امروزه از شيوه 

  . مشترك استفاده مي شود

برداري  ها، شيوة تعيين مرز در دو طرف ساحل رودخانه و بهره يكي از شيوه: به طور مثال

ك مشترك از آن رودخانه است كه در چنين وضعيتي رودخانه تحت مديريت و حاكميت مشتر

  .دولتهاي دو طرف رودخانه قرار مي گيرد

ميان هلند و پروس درخصوص رود دانوب وضع شد و در سال  1816عهدنامة مين كه در

  . هاي تعيين مرز در دو طرف ساحل رودخانه است مجددا مورد تأييد قرار گرفت از نمونه 1960

ين شرايطي مرز در شيوة تعين مرز در يك كرانه رودخانه است در واقع در چن: شيوة دوم

بين هلند و  1928يك طرف و تمامي رودخانه متعلق به تنهابه يك كشورتعلق مي گيرد مثالً قرارداد 



 79

يا پروتكل ايران . بريتانيا در مورد رودخانة اُدونگ حاكي از تعيين شيوة مرز در يك طرف رودخانه است

واع قراردادها يا تعين شيوة مرز در يك نمونة ديگري از ان 1913و عثماني در مورد اروند رود در سال 

طرف ساحل رودخانه است در چارچوبة اين پروتكل بين ايران و عثماني توافق شد كه تمامي رودخانه 

مايل از اين رودخانه در مقابل  3به عثماني تعلق بگيرد و حاكميت عثماني بر آن اعمال شود جز 

قية رودخانه تحت صالحيت و حاكميت دولت خرمشهر كه تحت صالحيت دولت ايران  قرار گرفت ب

  .عثماني قرارگرفت

  .شيوه تعيين مرز بر اساس خط منصف است: شيوه سوم

خطي است كه فاصله هر نقطه اي از آن تا نزديكترين نقاط دو طرف ساحل به : خط منصف

  .يك اندازه باشد

تيراني است مثال از هاي غيرقابل كش ها و رودخانه مورد استفاده خط منصف بيشتر در درياچه

ها، درياچة وربه است بين كانادا و آمريكا ويا رودخانه ديترويد كه مشمول خط  هاي درياچه نمونه

  .منصف قرار گرفته است

ترين روشهايي  شيوة چهارم ، شيوة تعيين مرز بر اساس خط تالوگ است كه يكي از مرسوم

دهند و نظام  اي خودشان مورد استفاده قرار مي ها براي تثبيت و تعيين حد مرز رودخانه است كه دولت

هايي كه قابل  مرزبندي رودخانه بر اساس خط تالوگ امروزه پذيرفته شده است كه در مورد رودخانه

هايي كه امروزه مشمول رژيم حقوقي ناظر بر  كشتيراني هستند اعمال و استفاده شود از جمله رودخانه

الجزاير بين ايران و عراق كه بعدا در  1975اساس قرارداد  خط تالوگ هستند اروند رود است كه بر

آغاز جنگ مورد اختالف عراق قرار گرفت و صدام آنرا جلو دوربين تلويزيونها پاره كرد و اعالم كرد  

مااكنون در  موضع قدرت هستيم و ايران دچار ضعف و سستي شده لذا كه ما در آن زمان يعني در 

جانبه فسح كرد و باطل  يم وايران در موضع قدرت و آن قرارداد را يكدر موضع ضعف بود 1975سال 

همين قرارداد به صراحت آمده است  5اعالم كرد و تعهدات خودش رابه نوعي لغو كرد گرچه در ماده 
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جانبه اين  كه اين قرارداد قطعي، ابدي و هميشگي است وهيچ يك از طرفين نمي تواند به طور يك

كند كه به هر حال خوشبختانه بعد از پايان جنگ و زماني كه صدام   ن لم يكن اعالمقرارداد را لغو ياكا

اي  در معرض خطر و حملة نظامي نيروهاي ائتالف بود بعد از تجاوز به كويت دراثر استيصال طي نامه

كه به رئيس جمهور وقت ايران آقاي هاشمي رفسنجاني نوشت اعالم كرد كه آنچه كه شما در طول 

دنبال آن بوديد و نتوانستيد به دست بياوريد از جمله در مورد تاييد قرارداد الجزاير اكنون ما  جنگ به

آمادگي داريم كه مجددا اين قرارداد را مورد تاييد قرار بدهيم و به هر حال در حال حاضر قراداد 

  .اي بين ايران و عراق است الجزاير ناظر بر تحديد حدود مرزي زميني و رودخانه 1975

هاي قابل كشتيراني تحديد حدود  المللي در مورد رودخانه به هر حال امروزه عرف رايج بين

ترين نقطه  اي بر اساس خط تالوگ يا خط القعرب يا  نقطه مياني رودخانه و عميق مرز رودخانه

رودخانه است كه قابل كشتيراني باشد و عالوه بر اروند كه مشمول رژيم حقوقي خط تالوگ است در 

شود كه امروزه يك اصل پذيرفته  هاي ديگري مثل گوآديانا همين وضعيت حقوقي اعمال مي رودخانه

  .شده است

ترين شيوه تعيين  ترين و معمول امروزه خط تالوگ به عنوان نقطه مرزي، به عنوان رايج

 ترين مسير براي هاي قابل كشتيراني پذيرفته شده كه به معني مناسب حدود مرزي در رودخانه

ترين  دريانوردي است كه اين مسير موافق جهت جريان رود هم است اين مسير به طوركلي در عميق

  .كند نقطه ژرفاي آب است كه مسير كشتيراني را مشخص مي

شيوه ديگر شيوة تعيين مرز از طريق خط تالوگ همراه بااستفاده از خط منصف در مسير 

 1895مثل رود گوآديانا ميان پرتغال و اسپانيا كه در ها است كه اشاره شد  كشتيراني درمصب رودخانه

يا خط مستقيم انتخابي بين خود دولتهاي دو . منعقد شد بر اساس اين شيوه،يك شيوة مشترك است

كنند  طرف رودخانه گاهي ممكن است انتخاب شود به دلخواه خودشان كه خط مستقيمي را تعيين مي

اخل رودخانه و شيوة ديگر ادغام روشهاي فوق است براي تحديد حدود منطقه حاكميتشان در د
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براي  1937اي از آن روشها ممكن است مورد استفاده قرار بگيرد چنانچه ايرن و عراق در سال مجموعه

تعيين خط مرزي خودشان از مجموعه اي از روشها استفاده كردند چنانچه همة رودخانه به دولت 

ان قرار گرفت و حاكميت رودخانه به عراق سپرده شد جز عراق واگذار شد و خط مرزي در سواحل اير

به هر . در مقابل آبادان و خرمشهر كه پذيرفته شد در حاكميت و صالحيت دولت ايران باقي بمانند

  :شود شود بين خط تالوگ و خط منصف توضيح داد مواردي است كه ذكر مي حال تفاوتهايي كه مي

سيم كرد در حاليكه پيداكردن خط تالوگ بسيار خط منصف را مي شود به سهولت تر: اوال

  .كند و با مشكالتي توام است

خط منصف يك خط مرزي اشكار و مشخص است در حاليكه خط تالوگ يك منطقه : ثانياٌ

  .مرزي است

خط تالوگ چون خط طبيعي است در اثر .خط منصف پايدارتر از خط تالوگ است :ثالثاٌ

  .شودتواند دگرگون  عوامل طبيعي هم مي

تضمين برابري كشتيراني دو دولت هم مرز رودخانه است در   خط تالوگ به منزلة: رابعاٌ

  .هاي غيرقابل كشتيراني مورد استفاده قرار مي گيرد حاليكه خط منصف به طور معمول در رودخانه

دكترين يا اصل  4 :المللي بين هاي الملل در ارتباط با رودخانه حقوق بين دكترين هاي

  .شود المللي مورد توجه است كه اعمال مي هاي بين خانهبر رود

  .اصل حاكميت سرزميني مطلق - 1

  اصل تماميت ارضي مطلق - 2

  .اصل مالكيت جمعي يا مشاع - 3

  .اصل حاكميت و تماميت سرزميني محدود - 4
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يا دكترين حاكميت سرزمين مطلق در اين خصوص   :اصل حاكميت سرزميني مطلق- 1

اصل يا دكترين، بخشي از رود بين المللي كه در سرزمين جريان دارد همانند  بايدگفت كه طبق اين

تواند جريان آزادانة آن آب رودخانه را قطع كند و به هر  آبهاي ملي است و دولت حاكم سرزميني مي

داند در آن آب دخل وتصرف كند، طبيعتاً اين اصل مورد پذيرش دولتهاي علياي  روشي كه صالح مي

  .ست مثل ريوگراند در مكزيك و آمريكا و يا دجله و فرات در تركيه رودخانه ا

ها  بايست به رودخانه ماكس هوبر معتقد است كه دولتها مي: دكترين تماميت ارضي مطلق- 2

اجازه بدهند تا جريان طبيعي خودشان را طي كنند آنها به هيچ وجه مجاز نيستند كه كاري كنند كه 

  . ودخانه شودسبب انحراف يا انسداد آب ر

اين اصل طبيعتا مورد قبول دولتهاي پايين دست رودخانه است كشورهايي مثال مثل عراق و 

  .سوريه كه كشورهاي پايين دست رودهاي دجله و فرات هستند

  :اصل مالكيت جمعي يا مشاع- 3

شود طبق اين  هاي افكار انديشمندان حقوق طبيعي است كه گفته مي اين نظريه از تراوش

كند و اب رودخانه بصورت  ك سازمان مشترك ساحلي حاكميت دولتها را به نحوي محدود مياصل ي

  . گيرد مشاع در اختيار تمامي دولتهاي ساحلي رودخانه قرار مي

كند و اين را مورد تأييد قرار  اوپنهايم از نظرية گروسيوس يا حقوق طبيعي استفاده مي

  .هاي مرزي اعمال شود ع بر رودخانهدهد كه بايد يك نوع مالكيت جمعي يا مشا مي

  :اصل حاكميت و تماميت سرزميني محدود- 4

طبق اين اصل حاكميتي كه هر دولت بر آبهايي كه در سرزمين خودش قرار گرفته اعمال 

تواند از آبهاي رودخانه استفاده كند كه موجب وارد  اي مي كند محدوداست هر كشوري تا اندازه مي

  . ر دولتهاي در مسير رودخانه نشودشدن ضرر و زيان به ديگ

  .شود المللي اعمال مي امرزه اين دكترين ها بر رودهاي بين
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  :الجزاير 1975قرارداد 

در مورد قرارداد الجزيره كه به هر حال به نحوي تعيين كننده منافع ملي ما و تحديد حدود 

شود و  در اين مورد داده ميمنطقه مرزي ما در بين ايران و عراق است به دليل اهميت توضيحاتي 

در واقع .الجزاير شده است را بيان مي كنيم 1975بخشي از سوابق تاريخي كه منجر به انعقاد قرارداد 

در اين . ارض روم بين دولت ايران و دولت عثماني تقسيم شد  1847ابتدا اروند رود بر مبناي قرارداد 

رود تحت حاكميت عثماني قرار گرفت و دولت ايران  زمان بر اساس اين قرارداد متأسفانه سراسر اروند

قسطنطنيه  1913گام بعدي در راستاي تدوين پروتكل .اي از ان رودخانه نصيبش نشد سهمي و بهره

 1847بين ايران و عثماني برداشته شد كه در اينجا امتياز بسيار كمي به ايران داده شد همان قرارداد 

مسير رود در حاكميت عثماني قرار   يد قرار گرفت  چنانچه همهارض روم با اندك تفاوتي مورد تاي

ترين نقطة رودخانه در اين  قرار شد در واقع عميق. گرفت به جز آن بخشي كه در مقابل خرمشهر بود

  .بخش از اروند رود تحت صالحيت و حاكميت دولت ايران قرار بگيرد

لل به امضا رسيد كه دراين قرارداد با وساطت نمايندة جامعه م 1937قرارداد تهران در سال 

هم دوباره متأسفانه دولت عراق موفق شد كه حاكميت خودش را بر اروند رود مسجل كند به عبارت 

مايل در مقابل بندر آبادان به  3ديگر همة مسير رودخانه تحت حاكميت دولت عراق قرار گرفت و تنها 

  . فسخ شد 1969نبه توسط ايران به سال اين قرارداد به صورت يك جا.دولت ايران واگذار شد

با وساطت حوار بوميدين رئيس   1975اختالفها و كشمكشها ادامه پيدا كرد تا اينكه در سال 

جمهور وقت الجزاير قراردادي در الجزاير به امضاء رسيد كه موسوم و معروف است به قرارداد الجزيره 

شخص دوم عراق و معاون رئيس جمهور وقت عراق  كه بين شاه به نمايندگي از سوي ايران و صدام كه

تهران ملغي اعالم شد و خط  1937بود به امضا رسيد كه به اساس اين قرارداد و توافقنامه، قرارداد 

تالوگ به عنوان مبناي تحديد حدود مرزي بين ايران و عراق مورد توافق واقع شد نظام حقوقي اروند 
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الجزيره بايد گفت كه اين قرارداد يك قرارداد مرزي بر مبناي  1975روداز بعد حقوقي در مورد قرارداد 

پروتكل  3ماده يك الحاقيه و   8حسن همجواري است بين ايران و عراق كه دربرگيرندهء يك مقدمه

است به دليل اهميت موضوع و به دليل نقشي كه اين قرارداد در تأمين و تضمين منافع ملي جمهوري 

  : كنيم نكات مهم اين قرارداد اشاره مي اسالمي ايران دارد به

در واقع طرفين امضاء كنندهء اين قرارداد با در نظر گرفتن اصل تماميت ارضي و مصونيت 

مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلي يكديگر و تحقق آمال و اهدافي كه در منشور سازمان ملل 

ماده تنظيم شده  8هدنامه اعالم كردند اين قراداددر آمده است تصميم خودشان را داير بر انعقاد اين ع

  .كه به بعضي از مواد اساسي و مهم آن مي پردازيم

گفته شده است كه مرز بين ايران و عراق براي عالمتگذاري مجدد و  1از جمله در ماده 

قرار مقررات مندرج در پروتكل راجع به عالمت گذاري مجدد سرزمين بين ايران و عراق مورد تاييد 

قرار بر اين شد كه بر اساس اين قرارداد جديد آن ميله هاي مرزي كه قبالً يا تخريب شده . گيرد مي

بود يا مورد اختالف بود مجددا در نظر گرفته شده نصب شود و طرفين مشتركا نسبت به نصب اين 

تاكيد  2ده هاي مرزي در بخش زميني حد فاصل بين ايران و عراق اقدام كنند همچنين در ما ميله

اي و ضمائم اين  شده بود كه مرز دو كشو در اروند رود بر اساس پروتكل تحديد حدود مرزهاي رودخانه

  .شود پروتكل مشخص مي

مبين نوعي تعهد و تضميني است كه هر دو طرف مي پذيرند نسبت به رعايت  3ماده 

كنترل دقيق و رايزني به منظور مقررات مندرج در اين قرارداد تاكيد شده است كه طرفين عهدنامه به 

 5پايان دادن به هر نوع  رخنه و اخالل درخصوص اين تحديد حدود مرزي آنها ملزم هستند، ماده 

اي دو دولت  كند كه خط مرز زميني و رودخانه يكي از موارد بسيار مهم اين قرارداد است كه تاكيدمي

ماده مبٍِّين اين است كه طرفين اين قرارداد  دائمي و قطعي است به لحاظ حقوقي اين  غيرقابل تغيير،

يكن كردن قرارداد ندارند مگر اينكه طرفين با  لم جانبه هيچ حقي براي فسخ قرارداد يا كن به طور يك
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در غير اين صورت چنانچه يكي از طرفين بخواهد قرارداد را . رضايت يكديگربه توافق جديدي برسند

ه تغيير در مفاد قرارداد نداشته باشد همان قرارداد موجود يعني تغيير بدهد ولي طرف ديگر تمايلي ب

تواند تغييري را در  همچنان پابرجا و الزم االجرا خواهد بود و ارادة يكي از طرفين نمي 1975قرارداد 

  .محتواي قرارداد به وجود بياورد

اين ماده از  كند در هاي اختالفات احتمالي بين طرفين را مشخص مي حل قرارداد راه 6ماده 

هاي حل و فصل  طرفين خواسته شده است كه چنانچه اختالفي بينشان بروز كرد استفاده از شيوه

آميز اختالفات با توسل به مساعي جميله به دولت ثالث و در صورت عدم دستيابي به توافق  مسالمت

ه از سوي طرفين المللي مراجعه كنند و به هر حال داوراني ك طرفين يا مساعي جميله داوري بين

  .شوند هرحكمي را كه صادر كردند بايد مورد احترام طرفين قرارداد واقع شود انتخاب مي

پروتكل ضميمه اين قرارداد راجع به تعيين مرز رودخانه اي است كه به هر حال از يك 

ه نقشه تشكيل شده و مطالب كلي و عمده اي در مقدمه و مواد پروتكل گنجاند 4ماده و  3مقدمه، 

موضوع به بحث مي پردازد يكي از مباحث مهم، همان تعيين خط  4زمينه و  4شده كه در مجموع در 

اي بين دو كشور است موضوع دوم كه در اين پروتكل ضميمه آمده  تالوگ به عنوان خط مرز رودخانه

ني اعالم كننده آزادي كشتي را: در خصوص اثرات تحوالت رودخانه در خط مرزي است و مورد سوم

  .تشكيل كميسيون مختلط براي تعيين مرز است: نكته چهارم. است

اي دراروند رود است در مورد خط  پروتكل كه موءيٍَد شيوه تعيين حدود مرز رودخانه 1ماده 

كنند كه تعيين مرز دولتي در اروند رود بين  كند كه طرفين تاييد و اذعان مي تالوگ چنين بيان مي

  .تالوگ استايران وعراق بر اساس خط 

كند كه خط تالوگ خط ميانه كانال  به تعريف خط تالوگ مي پردازد و اشاره مي 2درماده 

  .ترين سطح قابليت كشتيراني است اصلي قابل كشتيراني در پايين
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كند در  در بحث عنوان دوم يا موضوع دوم نحوة اثر تحوالت رودخانه در تالوگ رابيان مي

هاي تحديد حدود مرز رودخانه گقتيم كه خط تالوگ خط  از شيوهتوضيح خط تالوگ به عنوان يكي 

توانند عبور كنند نقطة  ها مي طبيعي است كه بر اساس ژرفاي رودخانه يا جريان رودخانه كه كشتي

منطقه . عميق رودخانه به عنوان يك خط طبيعي موردتوجه است و چنين خطي، خط طبيعي است

ت طبيعي اين مرز هم در مسير تحوالت قرار مي گيرد و تغيير مرزي است كه طبيعتا با تغيير تحوال

كيلومتر منحرف مي  22سال يكبار رودخانه  50كند چنانچه طبق برآورد كارشناسان طي هر  پيدا مي

كيلومتر از خاك ايران در  22سال يكبار  50شود متأسفانه آن هم به سمت خاك ايران يعني هر 

از ماده ان قرارداد  2به هر حال در بند . گيرد ه به عراق تعلق  ميچارچوب پذيرش اثر تحوالت رودخان

در مورد اثر تحوالت رودخانه گفته شده است كه اين خط مرزي باتغييرات ناشي از علل طبيعي در 

مسير اصلي قابل كشتيراني تغيير خواهد كرد خط مرزي بر اثر ديگر تغييرات دگرگون نخواهد شد 

 4بند . مگر آنكه طرفين متعاهدين مقررات خاصي را در اين زمينه بپذيرند .فقط دراثر وضعيت طبيعي

جايي مسير رودخانه است  دهد كه جنبه ديگري از مسأله حالت جابه هم در اين خصوص توضيح مي

دراينجا اشاره شده است كه در صورت تغيير بستر يا مصب اروند رود، مسير خط مرزي كماكان خط 

ل عليرغم تغييري كه در مسأله تغيير طبيعي و تغيير جهت خط تالوگ حاصل تالوگ است و به هر حا

توانند نسبت به اين موضوع اعتراض كنند و دو طرف در چارچوب اين پروتكل  شود طرفين نمي مي

  . الحاقي آن را پذيرفته اند
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  :اصل آزادي كشتيراني 

طرفين در چارچوب   پروتكل تحت عنوان اعالم آزادي كشتيراني است، 7از ماده  1بند

هاي تجاري، دولتي و نظامي طرفين در اروند  قرارداد الجزاير و پروتكل الحاقي موافقت كردند كه كشتي

  .مند خواهند بود رود از آزادي كشتيراني بهره

هاي تجاري دولتهاي ثالث بر اساس  توضيح داده شده است كه كشتي 7از ماده  2در بند 

آزادي كشتيراني در رودخانه به جز حدود درياي سرزميني هر يك از  اصل مساوات و عدم تبعيض از

دو كشور برخوردار خواهند بود، بنابراين اصل عبور در اروند رود اصل آزادي كشتيراني است و هر دو 

البته تحت . هاي خودشان را به حركت دربياورند توانند كشتي دولت عضو قرارداد الجزاير آزادانه مي

  .شانپرچم دولت خود

دارد كه نسبت به صدور اجازه ورود  طرفين يعني ايران و عراق را مجاز مي 7از ماده  4بند 

هاي تجاري متعلق به كشوري كه با هر يك از طرفين متعاهدين درحال  به اروند رود براي كشتي

  .مخاصمه و يا جنگ نباشداقدام كنند

ران و عراق درگير جنگ نيستند باز به عبارتي ديگر در زمان صلح و زماني كه به  دولتين اي

ها متعلق به  المللي يا كشتي ديگر كشورها باز است مگر آنكه كشتي اين رودخانه به روي كشتيراني بين

دولتهايي باشند كه يا طرفين تخاصم هستند يا اصل بي طرفي را در جنگ نقض كردندورود كشتي 

ساعت به  72اند درصورتيكه مراتب طي هاي جنگي دول ثالث كه توسط يكي از طرفين دعوت شده 

طرف ديگر اعالم شود بال مانع است مشروط بر اينكه كشتي هاي مذكور متعلق به دولي كه در حال 

مخاصمه يا تعرض مسلحانه ويا جنگ با يكي از طرفين معاهده نباشند موافقتنامه راجع به مقررات 

دهد كه امكان اخذ عوارض  م توضيح ميكشتيراني در اروند رود در خصوص نحوة دريافت عوارض ه

ها انجام  ها امكان بلكه عوارض تنها به دنبال خدماتي كه نسبت به كشتي صرفاً در مسأله عبور كشتي
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دهي شدو  هاي عبوري سرويس به عبارت ديگر چنانچه نسبت به كشتي. شود قابل مطالبه است مي

رضه شده امكان دريافت عوارض است و نه خدماتي عرضه شد در قبال اين خدمات و يا سرويس هاي ع

ها، و همچنين تاكيد شده است كه اين درآمدها بايدتوسط دولت بندر به  صرفا براي عبور كشتي

حساب دفتر مشترك هماهنگي واريز شود كه در مسير توسعه و اليروبي و ديگر هزينه هايي كه براي 

  .اروند رود  مورد نياز است مصروف شود

پروتكل الحاقي تاكيد شده است  11ه در اينجا مورد توجه است و در ماده موضوع ديگري ك

كنند كه منتج به محدود شدن آزادي كشتيراني  اين كه طرفين متعاهد نبايد مبادرت به اقداماتي مي

شود و به هر حال تاييد شده است كه دولتين بايد از ايجاد مانع يا محدوديت بر سر  در زمان صلح مي

صالحيت دولتين ايران وعراق در اروند رود بر كشتي هاي خارجي . كشتيراني اعراض كنندراه آزادي 

به هر حال اين . مقررات مربوط به صالحيت دولتين ايران و عراق است در اروند روداست 14مادة 

اينكه صالحيت . رودخانه يك رودخانة مشترك است و فعال حد مرزي بين رودخانه ايران و عراق است

 14هاي خارجي به هنگام عبور در اين رودخانه اعمال بايد بشود در ماده  ك از دولتها بر كشتيكدامي

هاي خارجي هنگام عبور  به هر حال وضعيت كشتي: اين پروتكل اين موضوعات مورد توجه قرار گرفته

مثال  در ان رودخانه متفاوت است و به دليل همين تفاوتها نوع صالحيتها هم تفاوت مي كند به طور

هاي عراقي تابع قوانين دولت عراق  اوالً در مورد كشتي هاي عراقي يا ايراني گفته شده است كه كشتي

و كشتي هاي ايراني هم تابع دولت ايران هستند به عبارت ديگر هر يك از كشتي هاي متعلق به دولت 

اما در مورد . هاي طرف قرارداد تحت صالحيت و قواعد و مقررات دولت متبوع خودشان هستند

هاي دولتهاي ثالث شرايط متفاوت است در بعضي از مواقع قوانين و مقررات دولت عراق بر اين  كشتي

بطور مثال گفته شده است كه قوانين و . شود و در مواردي هم مقررات دولت ايران ها اعمال مي كشتي

يد بر آن كشتي خارجي آ مقررات دولت اولين بندر مقصد هنگاميكه كشتي از دريا به رودخانه مي

اش  منظور اين است كه اگر مثال يك كشتي فرانسوي وارداروند رود شد اگر مقصد اوليه. شود اعمال مي
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خواهد در آنجا وارد بشود و يا پهلو بگيرد تحت صالحيت دولت ايران و حاكميت  يابندري كه او مي

عتا صالحيت دولت ايران بر آن كشتي دولت ايران باشد مثال اگر بخواهد وارد بندر خرمشهر بشود طبي

شود و اگر بخواهد وارد بندر بصره شودبالطبع شرايط متفاوت است و صالحيت  فرانسوي اعمال مي

هاي خارجي  دولت عراق بر اين كشتي فرانسوي اعمال مي شود اين يك وضعيتي است كه كشتي

انه يا هنگام ترك رودخانه، هنگام ورود ممكن است پيدا كنند اما در مورد حركت در داخل رودخ

كنندبرآنها  ها به سوي دريا حركت مي قوانين و مقررات دولت آخرين بندر ترك شده هنگامي كه كشتي

اگر يك كشتي خارجي به قصد ورود به : اين عكس قضيه قبلي است به طور مثال. اعمال مي شود

لق به ايران باشد طبيعتا آن آخرين آبهاي خليج فارس از اروند رود آخرين بندري را كه ترك كرده متع

گيرد به  بندر ترك شده مالك تعيين صالحيت دولتي است كه آن كشتي تحت صالحيت آن قرار مي

فرض اگر او ازيكي از بنادرايران به قصد خليج فارس در مسير رودخانه حركت كند تحت صالحيت 

ر زماني كه كشتي ها در داخل گيرد اما يك وضعيت ديگري هم وجود دارد د دولت ايران قرار مي

رودخانه و بين دو بندر در حال حركت هستند در اين صورت قوانين و مقررات دولت بندر مقصد 

شود وضعيت سوم هم همانند  كنند اعمال مي ها بين دو بند در رودخانه حركت مي هنگامي كه كشتي

گام عبور در اروند رود مي وضعيت اول است كه گفته شد در مورد پرچمي كه دولتهاي كشتي ها هن

از آن پروتكل در مورد صالحيت طرفين در اروند رود  19توانند به اهتزار در بياورنددر اين جا در ماده 

شوند طبيعتا پرچم  ها هنگامي كه از دريا وارد اروند رود مي بيان شده توضيح داده شده است كه كشتي

حيت خودش را بر ان كشتي اعمال كند به دولت بندر مقصد يعني همان دولتي كه حق دارد صال

كنند پرچم دولت بندر  آورند و بالعكس زماني كه از اروند رود به سوي دريا حركت مي اهتراز درمي

ترك شده يا آخرين بندر را برافراشته خواهند داشت و در اين خصوص چنانچه در داخل رودخانه بين 

  .م دولت بندر مقصد را به اهتزاز در بياورنددو بندر بخواهند حركت كنند كشتي ها بايد پرچ
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  :نجمپفصل 

  : المللي  حقوق كيفري بين 

  درآمد

كند كه برخي فعاليتها، كه هم براي دولتها و هم  تصديق مي» جهاني بودن«اصل بر اصطالح 

ي اختياري براي همه اعضا اجتماع است كه اين اعمال را در هر جاي«اند مستلزم  براي افراد خطرناك

كه رخ بدهند مورد مجازات قرار دهند، حتي هنگامي كه پيوندي ميان آن دولت و اشخاص يا اعمال 

. الملل نيست پيشتر خاطرنشان شد كه فرد معموالً يك شخص حقوق بين» مزبور وجود نداشته باشد

زافزوني المللي برخوردارند كه مرتكبان آنها به طور رو در عين حال برخي جرايم از چنان اهميت بين

الملل  توان براساس حقوق كيفري بين آنها را مي: اند الملل شده تابع اقدام بر اساس قواعد حقوق بين

  هايي كه در شمول آن حقوق هستند در دو دسته بزه. مورد تعقيب، اتهام، محاكمه و مجازات قرارداد

روريسم، گروگانگيري زمان تجارت برده، دزدي دريايي، هواپيماربايي، ت: دسته نخست: گيرند جاي مي

اقدام به جنگ : دسته دوم. شود اين دسته در اين فصل بررسي مي: كشي، شكنجه و آپارتايد صلح، نسل

، جنايات جنگي، جرايم عليه صلح، تجاوز، و گروهي از جرايم به نام )اگر كه واقعاً غيرقانوني باشد(

  .اند جرايم عليه بشريت كه تا حدي نيز بد تعريف شده

  :شمارند الملل را نيز برمي خي نويسندگان، جرايم ديگري همچون جرايم عليه حقوق بينبر

جعل پول، اوراق بهاردار حكومتي، و تمبرهاي پستي، آزمايش غيرقانوني بر روي انسانها، 

ايي، جرايم عليه  سازي محيط زيست، سرقت مواد هسته هاي ملي، آلوده سازي يا سرقت گنجينه ويران

  .المللي و رشوه دادن به مسئوالن دولت خارجي حمايت بين افراد مورد
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  )Slave trade(تجارت برده 

  .لغو كرد 1807داري را در قلمرو خود در سال  بريتانيا برده -

از منع ورود  1808قانون اساسيش تا سال  9بخش  1اتفاقاً اياالت متحده، طبق ماده  -

  .بردگان به سرزمنيش نهي شده بود

  .هر شخص مشغول به تجارت برده را دزد دريايي ناميد 1820در سال  -

توجه به اين موضوع به اوج خود رسيدكه لغو كامل ) 1919(در كنوانسيون سن ژرمن  -

  .داشت داري و هرنوع تجارت برده در خشكي يا دريا مقرر مي برده

االجرا  الزم 1927و در سال ) اصالح شد 1953، كه با پروتكلي در 1926كنوانسيون ژنو، ( -

  .مفاد قرارداد سن ژرمن را دوباره تصديق كرد.گرديد

  .داري از بين نرفته است المللي، برده در نتيجه ضعف ممنوعيتهاي بين -

اي از دولتها وجود دارد كه از شمال غربي  داري همچنان در كمربند گسترده امروزه برده -

اي دورتر از آن تا سرزمين   در مناطق جداگانهآفريقا تا مرزهاي شرقي شبه جزيره عربستان و احتماالً

  .اصلي آسيا امتداد دارد

  .برند نفر در موريتاني هنوز در برخي از اشكال بردگي به سر مي 000/100بيش از  -

  .داري را لغو كرد ، رسماً برده1980موريتاني واپسين كشور دنيا بود كه در سال  -

رت به دليل بدهكاري، بردگي كودكان و فشحا، داري به عنوان اموال شخصي، اسا برده -

  .نمونه هايي از بردگي است

  .اي دوباره ظاهر شده است داري بر پايه محدود قبيله همچون غرب سودان، برده -
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  كنوانسيون سوم حقوق درياها و برده داري

اي كه در يك  دارد هر برده خود مقرر مي 99كنوانسيون سوم حقوق درياها در ماده   -

  .گيرد، بايد عمالً و به خودي خود آزاد باشد تي، قطع نظر از عنوان پرچمش پناه ميكش

همان كنوانسيون، حق همه كشتيهاي دولتي را براي متوقف ساختن،  110همچنين ماده  -

بازديد و تفتيش هر كشتي بازرگاني در درياهاي آزاد، به هنگامي كه دليلي معقول براي اين سوءظن 

  .شناسد شتي مزبور به تجارت برده اشتغال دارد، به رسميت ميوجود دارد كه ك

  Piracyدزدي دريايي 

به اوج  2008در سال . كه هنوز كامالً از اقيانوسهاي جهان محو نشده است: دزدي دريايي -

مورد به دزدي دريايي اقدام كردند كه  80خود رسيد و دزدان دريايي سوماليايي در خليج عدن بالغ بر 

  .ند كشتي ايراني نيز ربوده شددو فرو

آميز غيرمجازي است كه هر كشتي خصوصي در درياي  دزدي دريايي هر عمل خشونت -

  )قصد سرقت(شود  آزاد عليه كشتي ديگر به قصد غارت مرتكب مي

كنوانسيون حقوق درياهادزدي دريايي شامل هر يك از اعمال ) 15( 101طبق ماده  

آميز، توقيف، يا هر عمل غارت غيرقانوني كه خدمه يا  هر عمل خشونت) 1شود  زير مي

  . شوند مسافران كشتي خصوصي يا هواپيماي خصوصي براي مقاصد خصوصي مرتكب مي

  حقوق دولتها نسبت به دزدي دريايي

كنوانسيون حقوق درياها  در درياهاي آزاد يا در هر مكان ديگري  105ماده  19طبق بند  

تواند كشتي يا هواپيماي دزد دريايي، يا يك كشتي را كه با  دولتي مي بيرون از صالحيت دولتها هر

دزدي تصرف شده و در كنترل دزدان دريايي است توقيف كند و افراد آن را دستگير و اموال موجود در 

توانند مجازاتهايي را كه بايد  مي. دادگاههاي دولتي كه عمل توقيف را انجام داده است. آن را ضبط كند
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توانند اقدامي را كه در خصوص كشتيها، هواپيماها يا اموال بايد  د، تعيين كنند، همچنين ميوضع شو

  .نيت تعيين كنند انجام گيرد مطابق با حقوق طرفهاي ثالث با حسن

  هاي تعقيب كننده نوع كشتي

كنوانسيون حقوق دريا ها، توقيف به دليل دزدي دريايي را تنها 107ماده 21طبق بند 

توانند انجام دهند يا كشتيها يا هواپيماهاي ديگري كه  نگي يا هواپيماهاي نظامي ميكشتيهاي ج

  .شوند و براي اين كار مجوز دارند صريحاً در خدمت دولت هستند و به اين عنوان شناسايي مي

  حق سركوب دزدي دريايي

هاي سرزميني تواند در درياهاي آزاد يا در هر مكان ديگري بيرون از آب امروزه هر دولتي مي

دولت ديگر، كشتي يا هواپيماي دزد دريايي، يا كشتي را كه از راه دزدي تصرف شده و در كنترل 

اين امر ايجاب . دزدان دريايي است توقيف، و افراد آن را بازداشت و اموال موجود در آن را ضبط كند

ه برده شوند، و آن دادگاه كند كه كشتي و زندانيان به نزديكترين دادگاه صالح دولت توقيف كنند مي

هرچند امروزه كشتيهاي . كند مجازاتهاي الزم و سرنوشت كشتي و محتويات آنها راتعيين مي

» توقيف«كنند، اگر يك كشتي تجاري بر مهاجمش فايق آيد  خصوصي، دزدان دريايي را تعقيب نمي

معموالً در آن هنگام، كشتي دزد دريايي و خدمه آن از سوي آن كشتي تجاري، قانوني خواهد بود، 

اش را به  خواند و كشتي تصرف شده و خدمه كشتي تجاري يك كشتي جنگي را به كمك خود فرا مي

  .سپارد بازداشت آن كشتي جنگي مي

  عدم حمايت دولت متبوع

اگر شخصي به ارتكاب دزدي دريايي مجرم شناخته شود، دولت متبوع وي براساس حقوق  -

از سوي . براي دفاع يا نمايندگي وي در جريان دادرسي احتمالي نداردالملل عرفي هيچ حقي  بين

ديگر، اگر يك هواپيما يا كشتي يا افرادي به ظن دزدي دريايي بدون داليل كافي توقيف شوند، دولت 
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توقيف كننده در قبال دولت متبوع آن كشتي يا هواپيما يا افراد مورد نظر، به سبب هر خسارت يا زيان 

  .قيف مسئول خواهد بودناشي از تو

  تابعيت دولت ثبت كننده كشتي 

كشتي يا هواپيماي دزد دريايي، تابعيت دولتي را دارد كه در آنجا به ثبت رسيده است جز  -

در موردي كه قوانين ملي آن دولت، دزدي دريايي را سببي براي از دست دادن تابعيت در نظر 

  .تابعيت تلقي خواهند كرد كشورها، بيدر اين مورد آخر آن كشتي را همه . گيرد مي

اي را امضا كرد كه  كندي، اليحه. رئيس جمهور آمريكا، جان اف 1961در سال  -

  .داشت هواپيماربايي را يك عمل دزدي دريايي اعالم مي

عالوه بر گسترش دزدي دريايي از سوي دزدان دريايي سومالي در خليج عدن و درياي  -

تر حمالت دهه هاي اخير دزدان دريايي بر به اصطالح مردم قايق سوار يا بيش 2008مديترانه از سال 

، 1980اعتقاد بر اين است كه از . پناهندگان در درياي چين جنوبي و خليج تايلند انجام گرفته است

تا . اند نفر از مردم قايق سوار كشته و صدها زن جوان از سوي دزدان دريايي ربوده شده 2000بيش از 

  .هاي فساد در تايلند و ديگر نقاط در سرزمين اصلي آن فروخته شوند به خانه

قضيه تصرف كشتي سانتاماريا متعلق به دولت پرتغال از سوي مخالفان ديكتاتوري ساالزار و 

  . هدايت آن به برزيل در نوع خود جالب توجه است

در پرتغال  مقصود از تصرف اين كشتي، جلب توجه به ويژگي ديكتاتوري حكومت ساالزار -

كه كشتي به سوي شمال برزيل در حركت بود مقامات نيروي دريايي آمريكا  1961ژانويه 28در . بود

كشتي به برزيل رسيد و به اين گروه شورشي  سرانجام،. مذاكراتي براي آزادسازي مسافران ترتيب دادند

  .به عنوان مجرمان سياسي پناهندگي داده شد
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اوت اين سال، سه  13در . شهرت بسياري به دست آورد 1981قضيه تبرزين نيز در سال  -

ساز فرانسوي، كه در راهشان به سوي ايران، نزديك ساحل  فوتي تازه 160انداز  كشتي گشت موشك

. كش ثبت شده در اسپانيا قرار گرفتند مورد تعقيب يك يدك. كردند اسپانيايي كاديز حركت مي

رسيد، بيست كماندوي ايراني مخالف ) تبرزين(يراني كش به يكي از كشتيهاي ا هنگامي كه يدك

حكومت امام خميني، سوار آن شدند و تبرزين را تصرف كردند، پرچم جمهوري اسالمي ايران را پايين 

كشيدند، و پرچم حكومت سلطنتي پيشين ايران را برافراشتند، يك قايق تفريحي در حال گذر با راديو 

ديگر . فرانسه حركت كرد» تولون«ن به سوي طنجه و بعداً به طرف از اسپانيا كمك خواست اما تبرزي

كردند، در راهشان به ايران  كشتيهاي گشت، كه واحدهاي نيروي دريايي اسپانيا آن دو را اسكورت مي

اوت، تبرزين به آبهاي فرانسه رسيد و دو روز بعد تسليم مقامات نيروي  17در . به سوي الجزاير رفتند

  . در تولون شددريايي فرانسه 

اللهي، يك فرمانده پيشين نيروي  به متصرفان به رياست درياساالر پيشين، كمال حبيب

كشتي . رغم درخواست ايران براي استرداد، در فرانسه پناهندگي سياسي داده شد دريايي سلطنتي علي

جام به قلمرو ايران به افسران نيروي دريايي ايران كه به فرانسه پرواز كرده بودند، واگذار شد و سران

  .رسيد

يك نتيجه مستقيم تصرف كشتي تفريحي آشيل الرو از سوي مبارزان فلسطيني 

تهيه كرد و در يك كنفرانس ديپلماتيك در ) IMO(المللي  كنوانسيوني بود كه سازمان دريايي بين

يانوردي كنوانسيون در مورد سركوب اعمال غيرقانوني عليه امنيت در. به تصويب رسيد 1988مارس 

  .به تصويب رسيد

ارتباطات موجود ميان قضاياي دزدي دريايي نوين،   بايد به يادداشت كه در بسياري از موارد،

المللي را  هواپيماربايي، كشتي ربايي، و اعمال تروريستي، يك مجموعه پيچيده فعاليت كيفري بين
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عيت رابطه معموالً نزديك آنها منجر تقسيم كنوني آنها در اين فصل نبايد به ابهام واق. كند ايجاد مي

  .گردد

  هواپيماربايي

آميز ترابري هوايي، تصرف  كننده همزمان با توسعه موفقيت يكي از مسائل عجيب و ناراحت -

  .بوده است) هواپيماربايي(قهرآميز هواپيما 

تغيير ( در برخي موارد. كند هاي نهفته در هواپيماربايي ها، مورد به مورد تفاوت مي انگيزه -

براي ترك  - 2اي عليه حكومت خود دارند يا  افراد كينه - 1) هاست مسيرها به سوي كوبا بهترين نمونه

در ديگر موارد، پول  -3. كشور اقامتگاه خود و رفتن به جاي ديگر داليل كامالً شخصي و ديگري دارند

خصي هواپيماربا و چه براي براي آزادي هواپيما و مسافران نقش مهمي دارد، چه براي ثروتمند شدن ش

بسياري از هواپيماربايي ها از سوي گروههاي خاورميانه (تأمين مالي يك جنبش زيرزميني يا شورشي 

شود كه با آن آزادي  همچنين هواپيما به عنوان اهرمي ربوده مي -4) اند هايي از اين نوع انگيزه نمونه

يا شايعتر از آن براي جلب توجه به يك مقصود  - 5. تأمين شود) يا نوع ديگر(برخي زندانيان سياسي 

همچنين در مواردي ديگر،  - 6. كند سياسي يا اجتماعي از راه تبليغي كه با هواپيماربايي ايجاد مي

هواپيما ربايي به سبب ميل يك فرد يا گروههايي كوچك براي گريز از رژيمي صورت گرفته كه براي 

اشخاص متهم به اين اعمال به . اوليه هواپيماربايي هاي نوين  طي دوره. آنها قابل پذيرش نبوده است

آن دفاعيه از تصرف هواپيما در . دادند درخواست پناهندگي مي. اند اين دليل كه آنها مجرمان سياسي

اي از خطري كه  بسياري موارد درست بود، اما دادگاهها و حكومتهاي بسياري از دولتها به طور فزاينده

و از اين واقعيت كه اين خطر آشكارا با ادعاهاي . گرديد يما، خدمه و مسافرين آن ميمتوجه امنيت هواپ

بنابراين . شدند تناسب است آگاه مي مخاطره شخصي، آزار و ديگر ادعاهاي مطروحه هواپيماربايان بي
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ي ها الشعاع جنبه گناه نبايد تحت بتدريج پذيرفته شده است كه خطرات متوجه اموال و نيز افراد بي

  .واقعي يا ادعاي سياسي قرار گيرد

اي معتدل هنگامي  المللي نسبت به اعمال جنايي مرتبط با هواپيما، به شيوه واكنش بين - 1

سپتامبر  14در  "جرايم و ديگر اعمال ارتكابي در هواپيماي در حال پرواز "آغاز شد كه كنوانسيون

به ) ICAO(المللي هواپيمايي كشوري  ندر توكيو، در پايان  كنفرانسي به دعوت سازمان بي 1963

  .كه نمايندگان شانزده كشور، از جمله اياالت متحده، اين قرارداد را امضاء كردند.امضا رسيد

مورد در  81، و 1968مورد در  30( 1960افزايشي هم در هواپيماربايي در اواخر دهه  - 2

رخ داد  1967و  1963ل بين سالهاي به ثبت رسيد و پس از وقوع تعداد نسبتاً اندك اين اعما 1969

براي جلوگيري  ")الهه(لذا كنوانسيون . اي بسيار به روز طرح كند كه ايكائو را برانگيخت كه موافقتنامه

در الهه به  1970دسامبر  16، سازمان هواپيمايي كشوري بين المللي در "از تصرف غيرقانوني هواپيما

  .تصويب رسيد

آميز عليه هواپيمايي  براي ممانعت از اعمال خشونت "نيز 1971كنوانسيون مونترال  - 3

  .به اتفاق آرا مورد پذيرش نمايندگان سي كشور قرار گرفت "كشوري

، مبارزان فلسطيني به جايگاههاي شركت هواپيمايي اسرائيل در 1985دسامبر  27در  -

  .المللي رم و وين حمله كردند فرودگاههاي بين

آميز در فرودگاههاي در  پروتكل سركوب اعمال خشونت "ادثهايكائو به دنبال اين ح - 4

كشور  46به امضاي  1988فوريه  23آن سند در . را طرح كرد "المللي خدمت هواپيمايي كشوري بين

  .رسيد

، نمايندگان آمريكا و شش كشور بزرگ صنعتي غيركمونيست حاضر در 1978در ژوالي - 5

ميم گرفتند كه به طور مشترك به تعليق رفت و آمد نشست اقتصادي سران در بن آلمان غربي تص
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هوايي به و از دولتهايي مبادرت كنند كه در تحويل سريع هواپيماي ربوده شده و هواپيماربابان قصور 

  .ورزند

بر يك مبناي دوجانبه، آمريكا و كوبا به يادداشت تفاهمي درباره ربودن هواپيماها و كشتي  -

اين موافقتنامه، بازگرداندن ربايندگان را به كشوري كه در آن . يافتنددست ) 1973فوريه  15(ها در 

 1977نامه در سال  اين تفاهم. را مورد تاكيد قرار دادند. كشتي يا هواپيماي مزبور به ثبت رسيده بود

  .لغو شد

يك رشته از رويدادها كه از بسياري جهات شبيه يورش انتبه بود به تدريج اتفاق افتاد،  -

به وقوع پيوست در اين واقعه ، يك هواپيماي متعلق به شركت .1977اكتبر 13وگاديشو در يورش م

دو مأمور از نيروهاي . هانزا ربوده شد و سرانجام در فرودگاه موگاديشو در سومالي فرود آمد لوفت

 متخصص آلمان غربي براي مدتي هواپيما را ردگيري كردند، اين افراد از نيروي حفاظت مرزي بودند

ساعت پس از اينكه  110نزديك به ) كه براي مقابله با هواپيماربايان نيز آموزش ديده بودند(

هواپيماربايان كنترل هواپيما را در دست داشتند، واحدهاي آلماني به هواپيما حمله و آن را تصرف 

رف دوباره در برخالف حادثه انتبه، تص. كردند، در جريان حمله سه نفر از چهار هواپيماربا كشته شدند

  .موگاديشو با آگاهي كامل و رضايت صريح دولت سومالي انجام گرفت

در ديگر مواقع، كماندوها با اجازه كشوري كه هواپيماي ربوده شده در آن واقع بود به آن  -

، كماندوهاي اندونزيايي يك هواپيماي 1981در آوريل . حمله كردند و گروگانها را آزاد ساختند

، كماندوهاي ونزوئاليي 1984، با حمله پس گرفتند، در ژوالي )تايلند(فرودگاه بانكوك  اندونزي را در

 1985يك هواپيماي ربوده شده ونزوئال را در فرودگاه ويلمستاد در كوراكائو تصرف كردند و در نوامبر 

  .كماندوهاي مصري هواپيماربايان مصري را در فرودگاه والتا در مالت دستگير كردند

، سه هواپيمارباي روس يك هواپيماي روسيه را وادار كردند كه در نروژ 1993تامبر در سپ -

  .فرود آيد آنها در آنجا پناهندگي سياسي يافتند
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  گروگانگيري زمان صلح 

المللي به رسميت  ، به صورت يك جرم جداگانه بين1979كم از سال  اين عمل، دست -

د آوردن فشار بر آناني است كه فعاليتشان در مقابله با وار -1هدف گروگانگيران يا . شناخته شده است

  تالفي  -3حفظ خودشان در برابر حمله يا  - 2آنهاست يا 

مثالً تصرف سفارتخانه جمهوري دمينيكن در بوگوتاي كلمبيا از سوي تروريستهاي  -

كه به  به اسارت سيزده سفير منجر شد) 1980فوريه  28(كلمبيايي طي جشن روز استقالل دمينيكن 

  . مدت دو هفته به صورت گروگان نگه داشته شدند

مشهورترين نمونه نوين گروگانگيري در پي تصرف مجموعه ساختمانهاي سفارت آمريكا  -

، از سوي گروهي پيش آمد كه به ادعا از دانشجويان تشكيل 1979نوامبر  4در تهران، ايران، در 

گرديد كه  شهروند آمريكايي مي 63كه شامل  حدود يكصد گروگان در ابتدا توقيف شدند. شد مي

و اموال اعضاي سلطنتي اهداف اصلي اعالن شده  -بازگرداندن شاه -بيشتر آنها كارمند سفارتخانه بودند

و ماده ) مصونيت اماكن ديپلماتيك( 22آمريكا ايران را به نقض ماده .در راستاي اين گروگانگيري بود

وين در مورد روابط  1961در چارچوب كنوانسيون ) تيكناپذيري كاركنان ديپلما تعرض( 29

كنوانسيون  7و  4، 2وين در مورد روابط كنسولي و مواد  1963ربط كنوانسيون  ديپلماتيك و مواد ذي

المللي متهم ساخت و براي اثبات  درباره پيشگيري از جرائم عليه اشخاص مورد حمايت بين 1973

  .لمللي دادگستري ارجاع دادادعاي خود موضوع را به ديوان بين ا

. سفارت آمريكا بايد به اياالت متحده بازگردانده شود -1قضات ديوان به اتفاق حكم كردند  -

گروگاني نبايد به محاكمه يا جايگاه شهود   اينكه هيچ -3امتيازات ديپلماتيك معمول اعاده شود،  - 2

دم پيگيري دعواي مطروحهء آمريكا عليه المللي دادگستري دستور ع رئيس ديوان بين - 4. كشانده شود

  .ايران را صادر كرد
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به همان . الملل عرفي و نيز قراردادي متناقض بود مطمئناً گروگانگيري با حقوق بين -

اين كار با تصويب دولت ايران . شد صورت اين امر شامل تصرف غيرقانوني سفارت و كاركنان آن نيز مي

  .المللي براي آن دولت گرديد مسئوليت بيندنبال شد، تصويبي كه موجب ايجاد 

كنوانسيون (هنگامي كه اين رويدادها در جريان بود، مجمع عمومي، كنوانسيوني  -

كه براي نخستين ) 1979دسامبر  17(طرح و سپس آن را تصويب كرد ) المللي عليه گروگانگيري بين

  . ساخت بار گروگانگيري در زمان صلح را ممنوع مي

كند، ملزم  دارد كه هر دولتي كه گروگانگير را دستگير مي كنوانسيون مقرر ميهرچند اين  -

. است كه يا اين فرد را طبق درخواست ،مسترد دارد يا وي را براساس قوانين خود محاكمه كند

چنانچه درخواست استرداد به قصد تعقيب يا مجازات يك فرد به سبب نژاد، دين، مليت، منشأ قومي و 

  .وي صورت گرفته باشد، الزم نيست استرداد انجام پذيردعقيده سياسي 

اين كنوانسيون بر هر عمل گروگانگيريي كه در جريان درگيريهاي مسلحانه آنچنان كه در  -

درگيريهايي كه در آنها ... ژنو تعريف شده است ارتكاب گردد اعمال نخواهد شد 1949كنوانسيون 

و عليه رژيمهاي نژادپرست براي اعمال حق خودمختاري  مردم عليه سلطه استعماري و اشغال بيگانه

  .شود مشمول اين كنوانسيون نمي. خود در حال نبرد هستند

نيز از نظر ميزان آن، بزرگترين  1990گرفتن گروگانهاي خارجي از سوي عراق در سال  -

همه خارجيان روز پس از تهاجم به كويت، عراق اعالم كرد كه  12اوت،  15در . نمونه در تاريخ بود

را تا هنگامي كه تهديد جنگ عليه عراق به پايان نرسد، نگاه خواهد » كشورهاي تجاوزكار«مرد از 

به شهروندان آمريكايي و انگليسي در كويت دستور داده شد كه به هتلهاي مركزي شهر كويت . داشت

اماكن نظامي يا خارجي در كويت و عراق به تأسيسات كليدي، بيشتر به  600حدود . منتقل شوند

در برابر حمله آمريكا به ) »سپرهاي انساني. (توليد تسليحات انتقال داده شدند تا به صورت بازدارنده

  . كار روند
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  .الملل بود مبين تخلف از هنجارهاي حقوق بين 1990گروگانگيري عراق در سال  -

دفهاي مورد هم آلمان نازي و هم كره شمالي، اردوگاههاي اسراي جنگي را نزديك ه -

  .بمباران احتمالي قرار داده بودند

از سوي  مبارزان  1991و  1984شهروند خارجي بين سالهاي  92در لبنان، دست كم  -

هشت تن از اين اسرا مردند يا در . مخالف مداخله بيگانگان ربوده و به عنوان گروگان نگه داشته شدند

آزاد  1992ژوئن  15آخرين گروگان باقيمانده در . اسارت اعدام شدند، و سه نفر ديگر ناپديد شدند

  . شد

  تروريسم

خواهان باسك،  جدايي  گرايان پورتوريكويي، ملي: انواع نوين تروريست ها زيادند -

ناسيوناليستهاي ارمني، ناسيوناليستهاي ملوكان جنوبي، گروههاي تحت حمايت سازمان آزاديبخش 

، ارتش جمهوريخواه ايرلند، ناسيوناليستهاي كروات، )كادر تقسيم بندي هاي اروپاو آمري(فلسطين 

تواند تقريباً به  گروه القاعده اين فهرست مي - ارتش مخفي آزادسازي ارمنستان، ارتش انقالبي ارمنستان

همه اين گروهها در يك يا چند نوع عمليات تروريستي طي چندين سال . پايان ادامه يابد طور بي

گروههاي تروريستي به طور همزمان در زمينه كسب اطالعات، آموزش،  اين. اند گذشته دست داشته

المللي بين گروههاي متعدد  پيوندهاي بين. اند تأمين مالي، و عمليات با يكديگر همكاري كرده

كه ) ها -رنگوسكيگان(درباره اين واحد : ثابت شد 1972تروريستي در قضيه گروه ارتش سرخ ژاپن در 

شد كه در كره شمالي، سوريه و لبنان به مدت نسبتاً زيادي  پني بود گفته ميمتشكل از شهروندان ژا

اند، سالحها و مهمات خود را در ايتاليا به دست آورده بودند، و سپس از جانب جبهه  آموزش ديده

  .مردمي آزاديبخش فلسطين به فرودگاه الد در اسرائيل حمله كرده بودند
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شود، تعيين معناي اين واژه  ناميده مي» تروريسم«الً مسئله مهم مرتبط با آنچه كه معمو -

نمايد، ممكن است براي ديگري عمل قهرمانانه يك  آنچه كه به نظر يكي، كار يك جنايتكار مي. است

  .جنگجوي راه آزادي به نظر برسد

. تروريسم شكلي پيچيده از خشونت سياسي است« -1:وايتهد در تعريف تروريسم مي گويد

استراتژي و ابزار كار آناني است كه هنجارها و ارزشهاي مردم ... است و نه بدون هدف  كه نه اتفاقي

تروريسم، هر فعاليت «- 2ديگر تعاريف جالب توجه اينها هستند » كنند متمدن همه مناطق را رد مي

. شود آميزي است كه از سوي سازماني غيردولتي براي دستيابي به مقاصد سياسي انجام مي خشونت

استفاده يا تهديد غيرقانوني به استفاده از « - 3؛ )آويو ز جهاني براي مطالعه استراتژيك دانشگاه تلمرك(

زور يا خشونت از سوي يك سازمان انقالبي عليه افراد يا اموال با نيت وادار كردن يا مرعوب ساختن 

تروريسم،  -4) 1983وزارت دفاع آمريكا، (» دولتها يا جوامع براي مقاصد سياسي يا ايدئولوژيك

خشونت با قصد قبلي و به انگيزه سياسي است كه عليه اهداف جنگي از جانب گروههاي فروملي يا «

استفاده غيرقانوني «تروريسم  - 5)1984وزارت خارجه آمريكا، (» يابد مأموران مخفي دولتي ارتكاب مي

معموالً هدف . اجتماعي استيا تهديد به خشونت عليه افراد يا اموال براي پيشبرد مقاصد سياسي يا 

  . هاي آنهاست مشي آن مرعوب ساختن يا اجبار دولت، افراد يا گروهها به تغيير رفتارها يا خط

در حالي كه تروريسم نوين بيشتر از سوي افراد يا گروههايي به تنهايي صورت گرفته  -

مال تروريستي كه مستقيم ها و اع مشي تروريسم مورد پشتيباني دولتها هم وجود دارد، يعني خط. است

ريگان  1985ژوالي  8در . شود يا غيرمستقيم از سوي دولتها همانند اسرائيل تقبل يا پشتيباني مي

را  شامل ايران، ليبي ،كوبا، كره شمالي ، نيكاراگوا » قانون شكن«رئيس جمهور آمريكا، پنج دولت 

  .ناميد» ي قتلالملل يك شرح تازه از شركت بين«فهرست كرد كه وي آنها را 
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آفريني به  در حالي كه عنصر كليدي هر فعاليت تروريستي، تالش عمدي براي وحشت -

تعيين تقصير . منظور وادار ساختن از طرف هدف اصلي به رضايت دادن به خواستهاي تروريست هاست

  .كنند، آسان نيست يك دولت معين در پيشبرد و حمايت از اعمالي كه چنين وحشتي را ايجاد مي

گذاري، حمله به دولتها،  اند از بمب هاي مورد استفاده تروريست ها براي حمله عبارت شيوه -

 -7ديگر انواع گروگانگيري،  - 6ربايي،  آدم - 5ترورها،  - 4) بويژه فرودگاهها(تأسيسات نظامي يا صنعتي 

براي به عدالت المللي در تالش  رسد كه دولت قرباني تروريسم بين به نظر منطقي مي. رساني آسيب

يك معاهده استرداد كه اين جرم را  -1ممكن است به : سپردن افراد مجرم، سه انتخاب پيش رو دارد

 - 2دهد تكيه كند و از دولت پناه دهنده بخواهد كه مجرمان را براي محاكمه، مسترد كند؛  پوشش مي

خودش در دادگاههاي خود ممكن است دولت پناه دهنده را ترغيب كند كه مجرمان را براساس قوانين 

ممكن است بكوشد مجرمان را توقيف كند و آنها را  -3محاكمه كند يا پس از شكست ديگر راهها، 

  .براي محاكمه ربوده، به درون قلمرو قضايي خويش انتقال دهد

  الملل و تروريسم حقوق بين

قد بود كه دو گارد، چهار جزء يك كنوانسيون ضدتروريسم آرماني را فهرست كرد وي معت

  :بايد) اين كنوانسيون(

تصديق كند كه همه دولتها در همه شرايط وظيفه دارند از تقويت فعاليتهاي چريكي در  - 1

  .دولت ديگري خودداري كنند

زند، ممنوع سازد و آشكارا عنصري  المللي را برهم مي اعمال تروريستي كه نظم بين - 2

  الملل قرار دهد؛ صالحيت حقوق بين المللي را تعيين كند كه اين عمل را تحت بين

  دولتها را متعهد سازد كه مجرمان را براساس اين كنوانسيون مسترد يا مجازات كنند و  - 3
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المللي را از تروريسم مورد كنترل دولتها، آنچنانكه در اصول نورنبرگ،  بيزاري اجتماع بين - 4

  .ح شده است، تصديق كندكشي، و مفاد حقوق بشر منشور ملل متحد تصري كنوانسيون نسل

اي براي مبارزه با تروريسم،  المللي براي ايجاد قوانين معاهده نخستين كوشش بين

بود، كه در پي ترور ) 1937(نتيجه جامعه ملل براي پيشگيري و مجازات تروريسم  كنوانسيون بي

، هرگز به اجرا رو شد آن سند، كه تنها با يك تصويب روبه. الكساندر، شاه يوگسالوي طرح شده بود

كنوانسيون ايكائو درباره جرايم  - 1. كنوانسيوهاي عليه هواپيماربايي كار آن را پي گرفتند - 1. درنيامد

كنوانسيون ايكائو براي سركوب  - 2) 1963توكيو، (و ديگر اعمال ارتكابي در هواپيماي در حال پرواز 

آميز عليه  و براي ممانعت از اعمال خشونتكنوانسيون ايكائ -3) 1970الهه، (تصرف غيرقانوني هواپيما 

كه درباره همه آنها در چند صفحه قبل زير عنوان هواپيماربايي ) 1971مونترال، (هواپيمايي كشوري 

المللي در مورد سركوب  اي با تصويب كنوانسيون سازمان دريايي بين به عالوه حقوق معاهده: بحث شد

  .تقويت شد) 1988(اعمال غيرقانوني عليه امنيت دريانوردي 

، كنوانسيوني را براي پيشگيري و )OAS(، سازمان دولتهاي آمريكايي 1971در سال  

مجازات اعمال تروريستي، كه شكل جرايم عليه افراد و اخاذي وابسته به آن را دارند و حائز اهميت 

ديپلماتها بود، در آن سند كه اساساً متوجه ربودن . ، به تصويب رسانده بود)1971(المللي هستند  بين

 "شود مجمع عمومي، تا جايي كه به سازمان ملل مربوط مي. به صورت قانون درآمد 1973سال 

، از "المللي كنوانسيون ملل متحد براي محافظت و مجازات جرايم عليه اشخاص مورد حمايت بين

  .االجرا شد زمال 1977فوريه  20را با اجماع تصويب كرد كه در ) 1973(جمله مأموران ديپلماتيك 

اياالت متحده، افراد مقصر در گروگانگيري شهروندان   98-473براساس قانون عمومي  -

  .توان به حبس ابد محكوم كرد آمريكايي يا ارتكاب اعمال تروريستي در درون يا بيرون از آمريكا را مي
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، مفاد اگر وزير خارجه آمريكا كشور به خصوصي را دولت حامي تروريسم تشخيص بدهد - 1

، اين جدول شامل كوبا، 1993در اوت . شود قانون اداره صادرات بر آن كشور اعمال مي 6) د(بخش 

  . شد عراق، ايران، ليبي، سوريه و سودان مي

المللي، همچون بانك جهاني به  دهنده بين شود در نهادهاي وام همچنين آمريكا ملزم مي - 2

  .كنند، عليه آنها رأي بدهد رست شده، فراهم ميهنگامي كه وجوهي براي دولتهاي تروريست فه

قانون كنترل صدور تسليحات، وزارت خارجه آمريكا، صدور قطعات و  38براساس بخش  - 3

  .خدمات دفاعي را به فهرست دولتهاي حامي تروريسم اجازه نخواه داد

خواستهاي  -1المللي، اياالت متحده با  در زمينه سياست كلي آمريكا درباره تروريسم بين -

پولي در ازاي آزادي نخواهد پرداخت،  -3. هيچ امتيازي نخواهد داد -2. تروريستها موافقت نخواهد كرد

طبق قانون جديد، آمريكا تالش . و آزادي زندانيان مورد درخواست تروريست هارا اجازه نخواهد داد - 4

، تعقيب و مجازات آنها اعمال خواهد كرد كه اين قاعده حقوقي را با تعيين هويت، رديابي، دستگيري

يك تروريست شناسايي شده، مايل به » ميزبانان«بست برسد، يا اگر  اگر چنين روندي به بن. كند

استرداد آن فرد نباشند يا از تعقيب وي در دادگاههاي محلي سرباز زنند، آمريكا اكنون حق توسل به 

  .داند ربايي قهري را در آن كشور براي خود محفوظ مي آدم

هاي اقتصادي  المللي، به كارگيري تحريم سالحي آشكار در زرادخانه مقابله با تروريسم بين -

بنديهاي اعضاي خانواده  بوده است آمريكا، فرانسه، شوراي اروپا، اتحاديه اروپا، و بسياري از اعضا يا گروه

د از حاميان تروريسم ش اند كه ادعا مي ها عليه دولتهايي توسل جسته ملتها به تحميل برخي تحريم

  . اند بوده

تا زماني كه اين سه اصل اساسي در كنوانسيونهاي جهاني وارد نشده است و سپس بدون  -

استثناء اجرا نشوند، هيچ پيشرفتي را در مبارزه با هواپيماربايي، گروگانگيري و ديگر فعاليتهاي 

ند كه اجازه ندهند سرزمينهاي آنها به دولتهاي جهان بايد بپذير -1: توان انتظار داشت تروريستي نمي
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استرداد افراد متهم به جرايم  -2صورت پناهگاهي براي تروريستها، قطع نظر از تابعيت آنها درآيد؛ 

اگر استرداد صورت نگيرد، دولت پذيرنده  -3تروريستي بايد با ارائه مدارك جرم مفروض انجام پذيرد 

همتر از همه اين سه اصل باال، شناسايي مشخص و آشكار م. بايد تروريستهاي ادعايي را تعقيب كند

با اين حال، با توجه به مضامين سياسي همراه با اين همه اعمال . تروريستها به عنوان جنايتكار است

  .گرايانه باشد رسد تحقق اصول باال تا آينده نزديك آرمان تروريستي، به نظر مي

  كشي نسل

قصد نابودسازي كلي يا جزئي يك گروه ملي، قومي، كشي به معني ارتكاب عملي با  نسل

سلطه محور در اروپاي "نژادي يا مذهبي است خود اين واژه را دكتر رافائل لمكين در كتابش، 

  .، ابداع كرد"اشغالي

اعمال حكومت آلمان و بويژه طي جنگ جهاني دوم، در زمينه تالش در جهت حذف 

روندان دولتهاي اشغالي، به اين پرسش منجر شد كه گروههاي كاملي از شهروندان خود و سپس شه

توان اعمال داخلي در نظر گرفت يا اينكه آنها در حكم جرايم  ساز را مي آيا همچنان اين اعمال ويران

  .اند عليه بشريت

سقط  - 1اي چون  اين اقدام، اعمال وابسته: كشي، عمالً از كشتن افراد فراتر رفت نسل -

به كار گرفتن افراد تا حد مرگ در اردوگاههاي كارويژه،  - 4عفونت مصنوعي،  -3نازاسازي،  -2جنين، 

ها يا جنسيتها به منظور خالي از سكنه كردن مناطقي بخصوص را در  و جداسازي خانواده - 5

و اين واژه، را در هر . ربط صورت نگرفت هيچ يك از اين فعاليتها با رضايت افراد ذي. گرفت برمي

  .نيز اجرا، حتي طبق قوانين رايش آلمان، مجرمانه و جنايي در نظر گرفت معنايي، در نيت و
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  )Genocideجمعي يا ژنوسيد  كشتار دسته(كشي  كنوانسيون نسل

را به تصويب  96) 1(، مجمع عمومي ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه 1946دسامبر  13در 

  .ان يك جرم محكوم كردالملل به عنو كشي را براساس حقوق بين رساند كه در آن نسل

كشي را  ، مجمع عمومي كنوانسيون پيشگيري و مجازات جنايت نسل1948دسامبر  9در  -

) 1ماده (كشي را در زمان صلح و نيز در زمان جنگ  اين كنوانسيون، مجرمانه بودن نسل. تصويب كرد

  :عريف شده استت 2خود اين جرم در ماده ) المللي است ژنوسيد در زمره جنايت بين(تصديق كرد 

كشي به معني هر يك از اعمال زير است كه با قصد نابودسازي  در كنوانسيون كنوني، نسل

  :يابد، آن اعمال عبارتند از كلي يا جزئي يك گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي ارتكاب مي

  كشتن اعضاي گروه - الف

  رساني جدي جسمي يا ذهني به اعضاي گروه آسيب -ب

اي از شرايط زندگي بر گروه كه به قصد فراهم آوردن نابودي جسمي  گونهتحميل عمدي  -ج

  .بيني شده است كلي يا جزئي گروه پيش

  اتخاذ تدابيري به قصد پيشگيري از زاد و ولد درون گروه -د

  .انتقال اجباري كودكان گروه به گروهي ديگر - هـ

كشي، توطئه براي ارتكاب  نسلاند،  دارد كه همه اقدامات زير قابل مجازات مقرر مي 3ماده 

كشي و  كشي، كوششها در جهت ارتكاب نسل كشي، راهنمايي و تحريك عمومي براي ارتكاب نسل نسل

  .كشي مشاركت در نسل

اند، چه براساس قانون اساسي،  قابل مجازات 3مرتكبان هر يك از اعمال مذكور در ماده 

  )4ماده (وصي حاكمان مسئول و مقامات عمومي باشند و چه افراد خص
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اعضاي اين كنوانسيون متعهدند كه قانون داخلي الزم را براي به اجرا درآوردن اين كنوانسيون و 

  )5ماده (به ويژه تدارك مجازاتهايي موثر براي مجرمان اين گونه اعمال ممنوع وضع كنند 

نجا متهمان هر يك از اقدامات مذكور بايد از سوي محكمه صالحه دولتي كه آن عمل در آ

تواند نسبت به اعضاي متعاهدي كه  المللي، كه مي ارتكاب يافته يا از سوي محكمه كيفري بين

  )5ماده (اند، صالحيت داشته باشند، محاكمه شوند،  صالحيت آن را پذيرفته

كشي پس  هايي از اعمال نسل بينيم كه تاريخ شاهد نمونه با مراجعه به خود كنوانسيون، مي -

. وده است و از اين طريق، لزوم پذيرش جهاني و اجراي مفاد آن را نشان داده استاز طرح اين سند ب

انگيزي از جنايات جنگي، بلكه همچنين مواردي از اعمال  در جنگ كره، نه تنها شمار هراس - 1

المللي مربوط  كشي كه مستقيماً به جنگ بين هاي اخير از نسل ديگر نمونه. كشي پيش آمد نسل

اي بين  است كه طي جنگهاي بين قبيله) 1988 - 1959 - 73(عاملهاي متناوب  قتل -2شود  نمي

كشتار شمار عظيمي از اوگاندايي ها كه طي سلطه  -3گروه هاي توتسي و هوتو در بوروندي رخ داد، 

كشتار مخالفان در آفريقاي استوايي در دهه  -4. رئيس جمهور اسبق، عيدي امين، گزارش شده است

 - 6قتل بسياري از كامبوجي ها طي سلطه پول پوت  -5: 1968ز اسپانيا در سال پس از استقالل ا

كشتار وسيع انساني به  -7 1979كشتارهاي گسترده پياپي اعضاي اقليت مسلمان در چاد در سال 

دست صربهاي بوسني و هرزگوين كه مورد حمايت دولت صرب يوگسالوي بودند بر عليه مسلمانان 

  ،1994اي از جمعيتي در دولت آفريقايي روآندا در آوريل  كشتار گسترده -8ت نمونه ديگري از آن اس

. هزارنفر از قبيله توتسي داشته است 500تا  200شود تلفاتي بين  آغاز شد، كه تخمين زده مي

وي بزودي خواستار محاكمه مجرمان . اي را براي حقوق بشر منصوب كرد سازمان ملل، بازرس ويژه

بوده است و دولت وقت روآندا را » كامالً هماهنگ شده«و اظهار داشت كه اين جرايم ا. قتل عامها شد

را » كشي اعمال نسل«، شوراي امنيت ملل متحد دستور بازرسي از 1994ژوالي  1در . مقصر دانست

آن دادگاه اگر در . تشكيل يك دادگاه جنايت جنگي را به تصويب رساند 1994صادر كرد و در نوامبر 
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. تواند مجازات مرگ را وضع كند دهد، نمي تشكيل شود با آنكه اين كشور اجازه اعدام را مي روآندا

را محاكمه كند، در  1994ريزي شد كه اين دادگاه ملل متحد، تنها جنايات ارتكابي در سال  برنامه

گفته . دكردن انجام شده بود، بررسي مي 1990حالي كه دادگاههاي رواندا بايد اعمالي را كه از سال 

توان جنايات  نفر را به دليل آنچه كه مي 15000، حكومت جديد بيش از 1994شد كه تا دسامبر  مي

  .جنگي ناميد، دستگير كرده بود

  شكنجه

يك «تحريم شكنجه زندانيان از سوي حكومتها، از جنگ جهاني دوم در چندين كشور  -

  .شده است» شيوه زندگي

عنوان اعالميه حمايت همه افراد از مورد شكنجه واقع شدن  به 1975اي در نوامبر  اعالميه -

) مجمع عمومي 3/3452قطعنامه (و ديگر رفتار يا مجازاتهاي ستمگرانه، غيرانساني يا تحقيركننده 

  .مورد تصويب مجمع عمومي قرار گرفت

  )كند كه آن نيز شكنجه را محكوم مي(از سوي ديگر، كنوانسيون اروپايي حقوق بشر  -

با نام كنوانسيون اروپايي ) 1987نوامبر  26(اي اروپا كنوانسيوني از آن خود را شور -

  .پيشگيري از شكنجه و رفتار يا مجازات غيرانساني يا تحقيركننده تصويب كرد

به نام ) 1985دسامبر  9(كنوانسيون خود را ) OAS(سازمان دولتهاي آمريكايي  -

  .شكنجه به تصويب رساند كنوانسيون بين آمريكايي پيشگيري و مجازات

مجمع عمومي ملل متحد، كنوانسيون عليه شكنجه و ديگر رفتار يا مجازات ستمگرانه،  -

  .غيرانساني يا تحقيركننده را به تصويب رساند
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هم از راه معاهدات و هم از طريق گسترش مداوم حقوق عرفي، دولتها تكليف رعايت  -

المللي  اند و آن حقوق عرفي در احكام ديوان بين يرفتهحقوق اساسي بشر را به عنوان يك قانون پذ

  .دادگستري تصديق شده است

كند آزادي از  ربط آن را تأمين مي از زمره حقوق اساسي بشر كه هر معاهده چندجانبه ذي -

هر دولت . الملل عرفي نيز شكنجه را محكوم كرده است كه به همين ترتيب حقوق بين. شكنجه است

  .اين اتهام را رد كرده است و هيچ دولتي نكوشيده است كه شكنجه را توجيه كندمتهم به شكنجه 

  )جدايي نژادي(آپارتايد 

، 1973هنگامي كه مجمع عمومي ملل متحد، پس از چندين سال كار مقدماتي در نوابر  -

   .انگيز نبود المللي سركوب و مجازات جرم آپارتايد را به تصويب رساند، شگفت كنوانسيون بين

آمريكا به طور پياپي از راي دادن عليه آپارتايد در مجمع عمومي و شوراي امنيت ملل  -

اين بدان سبب نبود كه آمريكا از رسم آپارتايد حمايت مي كرد بلكه به دليل . كرد متحد امتناع مي

ين در هر حال، ا. در تدابير تحت بررسي بود» افراط در سخنوري«و » لفاظي شديد«مخالفتهايش با 

بلكه فشارهاي سنگين خارجي، .هاي آفريقاي جنوبي نداشت ها كمترين تأثيري بر سياست قطعنامه

دورنماي تضعيف كنترل كمونيسم در اروپاي شرقي، و اعمال پيوسته تحريمهاي اقتصادي، سرانجام به 

. ديدآور آپارتايد منجر گر هاي نفرت نشيني محدود حكومت آفريقاي جنوبي از برخي از جلوه عقب

تا اينكه در پي مبارزات مردم سياه پوست تحت ستم آفريقاي جنوبي و فراهم شدن )1989 -1990(

مردم شكست آپارتايد و  1994فضاي مناسب بين المللي در پي فروپاشي نظام دو قطبي در سال 

  .پيروزي اكثريت سياهان اين كشور را به رهبري نلسون ماندال جشن گرفتند
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  :شمشفصل  

  :وق جنگ  بحث حق

بايد گفت كه روند حقوقي و قانوني نسبت به جنگ فراز : المللي حقوق جنگ هاي بين

شد تابخشي از  هاي متعددي را طي كرده در مواقعي جنگها عملي خالف قانون تلقي نمي  ونشيب

 هم جنگ يك عمل ممنوع و غير قانوني نبود و اولين بار در جريان وتصويب معاهده بر 20سالهاي قرن

حتي در ميثاق جامعه ملل هم جنگ ممنوع . بودكه جنگ ممنوع شناخته شد 1928بريان كلوگ در 

نبودو سعي شده بود كه به نوعي شروع جنگ به تأخير بيفتد نه اينكه جنگ يك عمل نكوهيده وغير 

و قبل از آن جنگهاي  18و پيش از آن  19قانوني تلقي شود به هر حال در قرون گذشته يعني قرن 

شد و هيچ قاعده  شد قانوني تلقي مي ادالنه مطرح بود جنگي كه در مسير استقرار عدالت انجام ميع

  .اي در اين زمينه وجود نداشت ممنوعه

الملل بازتاب رويارويي قدرتها است و جنگ گذرگاهي است كه روابط آرام را به  حقوق بين

رسد از  ن زمينه بر اوج خودش ميكند و سياست قدرت در اي آميز تبديل مي سوي درگيري خشونت

است از مبارزه مسلحانه بين كشورها به قصد تحميل يك عقيده سياسي يا  نظر حقوقي جنگ عبارت

شود بنابراين جنگ وسيله و  الملل انجام مي تغيير شرايط كه با استفاده از مقررات مدون حقوق بين

ي جنگها و به دليل تزلزلي كه در شرايط ابزار سياست ملي دولتها است كه طبعاً به دليل ناپايدار

شوداين  بروزجنگ ايجادمي شود و نوعي هرج ومرج در روابط بين دولتهاي درگير متخاصم حاكم مي

تواند متفاوت باشد و همچنين به دليل سرعت در مسير  جنگها وضعيتشان نسبت به جنگهاي ديگر مي

طبيعتاً به وجود آمدن يك رويه واحد و يكسان افزارهاي پيشرفته نظامي  تحوالت فني و به ويژه جنگ

در بين حقوقدانان يك امر مشكلي است كه توانسته باشند يك نظر واحدي را در زمينه جنگها ابراز 

كنند پايبندي خودشان رانسبت به و قواعد و  ها در هنگامه جنگ سعي مي بدارند ضمن اينكه دولت 
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چون به هر حال جنگ يك شرايط ناپايدار، متزلزل و  الملل نشان ندهند مقررات جنگي ياحقوق بين

طرق . دانند هرج ومرجي است كه دولتها خيلي خودشان را پايبند به قواعد و مقررات حقوق جنگ نمي

مشروع و نامشروعي كه در خصوص پديدة جنگ و اينكه جنگ يك امر مشروع يا نامشروعي است طي 

  . كنيم شده را به نحوي خالصه عرض مي

الملل  المللي شاهد فقدان هر گونه تالشي توسط حقوق بين جامعه بين 19و  18رون در ق

به اين معنا كه اعضاي موثر جامعه . ها بود براي محدود كردن حق دست زدن به جنگ توسط دولت

المللي كه در اين دو قرن كشورهاي اروپايي بودند تالشي را براي محدودكردن دامنة جنگ و براي  بين

جنگيدن و مقررات ناظر  ةاختن ورود به جنگ انجام ندادندولي از لحاظ قواعد مربوط به شيوممنوع س

هاي زيادي انجام شد به اين معنا كه عليرغم عدم تالش براي ممنوعيت جنگ سعي  به جنگ فعاليت

شد كه قواعد و مقرراتي ناظر بر جنگها، در هنگامي كه دولتها درگير جنگ هستند وضع كنند و سعي 

دليل اين امر راعموماً بايد در رواج سيستم ونظام توازن قوايي . نند بر اجراي آنها نظارت داشته باشندك

فرما بود و اين سياست گسترش ارضي  كشورهاي اروپايي حكم  بر روابط بين 19و18دانست كه در قرن 

به  19نحوي كه قرن به . بين دولتهاي موثر رامانع شد و بنابراين تا حدودي از دامنة جنگ ها كاست

كه ما شاهد دو جنگ جهاني بوديم از  20و همچنين در مقايسه با قرن  18ويژه در مقايسه با قرن 

كه . كمترين نزاع و درگيري برخوردار بودو فقط يك جنگ موثر در شبه جزيره كريمه اتفاق افتاد

يل بي توجهي دولتها در قرن پس بنابراين يكي از دال .بين دولتهاي اروپايي بود 19جنگ موثر در قرن

اش  نسبت به  ممنوع ساختن جنگ ، حاكميت نظام توازن قوا بودكه نتيجه 19و بويژه در قرن 18

  . جلوگيري از گسترش جنگها بود

مهمتر از مالحظات سياسي اين موضوع قابل توجه بود كه قوانين جنگي به منظور جوگيري از 

هايي كه  هاي غيرضروري و بي جهت يعني رنج ود بنابراين ، رنجش جهت و غيرضروري تدوين مي هاي بي رنج

شود  كند و آنچه از لحاظ نظامي حاصل مي هيچ گونه برتري يا امتياز نظامي براي طرفين جنگ ايجاد نمي
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برخورد ميان  19و  18ها و مشقات انساني بسيار ناچيز است به هر حال جنگهاي قرون  در مقايسه بارنج

هايي كه براي اين امر به استخدام  ارتشي. ين معنا كه دامنة جنگ فقط محدود به نظاميان بودبود به ا  ارتش

دولت در آمده بودند يادر خدمت دولتها بودند، كمتر پيش ميامد كه دامنة جنگها بين ملتها و مردم 

  :گفت مي 19نظران در مسايل نظامي در قرن  گسترش پيدا كند همانطور كه كالزوتيس يكي از صاحب

الملل از آن  بنابراين حقوق بين نابودي دشمن هدف اصلي جنگ بود نه فشار و حمله به مردم غير نظامي، 

نابود  چون هدف درگيري هاي نظامي، . توانست به حمايت از حقوق غيرنظاميان بپردازد منظر به راحتي مي

ظت از حقوق افراد غيرنظامي و در نتيجه قواعدي براي حمايت و حفا. ساختن نيروهاي نظامي دشمن بود

حتي افراد نظامي درگير در وضعيتهاي غير جنگي يعني بيماران و مجروحان جنگي و زندانيان جنگي و به 

  . تنظيم شد عبارتي اسراي جنگي در اين دوران تدوين و

كشند يا شهرها و  امروزه اگر ما شاهد هستيم كه دولتهاي متمدن اسراي خود را نمي

كنند به خاطر آن است كه راههاي بهتري براي استفاده از زور پيدا كرده اند و  ران نميكشورها را وي

گرچه در .بينند باحمله به مناطق مسكوني غيرنظامي يا به غير نظاميان حمله ور شوند ديگر نيازي نمي

نظامي عالوه بر حمله به نيروهاي . اين راستا همانطور كه گفته شد راههاي گوناگوني پيدا شده است

دشمن ممكن است سعي كنند زيرساختهاي صنعتي، اقتصادي و كشاورزي دشمن كه مي تواند باعث 

شود كه به مناطق غيرنظامي و  كاهش توان نظامي طرف مقابل شود را نابود كنند ولي كمتر سعي مي

ور شوند و چنانچه دولتهاي درگير جنگ به افراد غيرنظامي حمله كنند و  غيرنظاميان حمله

المللي محكوم  يرنظاميان رامورد هدف خودقرار دهند ،از سوي مجامع واز سو افكار عمومي بينغ

  شوند  شناخته مي

هايي حاوي قواعد و  دولتها شروع به انتشار دستورالعملها و راهنمائي 19در نيمه دوم قرن 

ن امر باعث افزايش هاي عملياتي كردند كه اي قوانين نظامي براي استفاده فرماندهان نظامي در جبهه
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در عين حال قوانين جنگ كه تا اين اواخر . احترام به قانون جنگ شد و دقت بيشتري را هم باعث شد

  . بر اساس قواعد عرفي بود شروع به گسترش بر اساس معاهدات نمود

  :معاهدات مهم در اين زمينه

تخريب مناطق  فقط سالحهائي ممنوع شد كه در -  1907و  1899در كنوانسيونهاي الهه 

. غير نظامي يا كشتار غير نظاميان موثر بود يا براي استفاده كنندگان خطرناك تلقي مي شدند

 - گازهاي خفه كننده يا سمي  -دم  هاي دم گرم بود، گلوله 400اي كه وزن آنها كمتر از  موادمنفجره

سبب درد و رنج مينهاي زير دريائي خودكار و بطور كلي سالحها، مواد منفجره و موادي كه 

  .صريحاً ممنوع شده بود - غيرضروري مي شدند 

 - محلهاي مسكوني  -دهات  -ممنوعيت حمله عليه شهرها : قرارداد الهه 25ماده  -

  .تأسيسات و بطوركلي شهرهاي بي دفاع

قرارداد الهه، فرماندهي قواي مهاجم قبل از اقدام به بمباران جز در مورد حمله  26ماده  -

  . يد اعالم نمايدآسا با برق

 - هنري  -االمكان از جمله به كليساها، آاثار فرهنگي  حتي قرارداد الهه، 27ماده  -

  . و ابنيه  تاريخي خود داري شود –بيمارستانها 

 -مجروحان  -در خصوص قواعد راجع به حمايت از قربانيان جنگ يعني اسيران جنگي  -

بطور كلي . اي داشته است ه پيشرفت قابل مالحظهغرق شدگان جنگ دريايي مقررات اله -بيماران 

  . حمايت از غير نظاميان

از زمان جنگ جهاني اول هر از گاه معاهدات جديدي در خصوص قوانين جنگ منعقد شده 

ژنو در خصوص منع استفاده از سالحهاي شيميايي و ميكروبي سالحهاي  1925پروتكل . است

مي ست و مواد مشتق از آنها  –ها ريكت سي  ويروس -يهاي باكتر[هاي زنده  بيولوژيكي باارگانيسم
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  - حيوانات و نباتات است  -بيماري و مرض در افراد  - سرو كار دارد و هدف ايجاد مرگ و مير 

براي حمايت از سربازان و ملوانان زخمي وبيمار و اسراي جنگي  1929كنوانسيونهاي سه گانه ژنو 

ها و چهار  ربوط به تنظيم قواعد استفاده از زيردريائيم 1936و پروتكل  1930معاهده لندن 

براي حمايت از سربازان و ملوانان زخمي وبيمار،  اسراي جنگي و غيرنظاميان   1949كنوانسيون ژنو

اعدام  - شكنجه  -مقابله به مثل  -مجازات دسته جمعي  -شكنجه - كوچ اجباري -تبعيد -منع اسارت

   ...كار اجباري و  -بدون محاكمه 

  فرهنگي، در مناقشات مسلحانه -الهه براي حمايت از آثار هنري 1954كنوانسيون 

در حمله عراق به  ايران از انواع  –در تجاوزآمريكا به ويتنام   -در جنگ جهاني اول 

كه موجب تشنج  –از ليززگامين  - پسيكوشيميك  -تائون - سالحهاي شيميايي حاوي گاز خردل

  . ده شدموقتي اعصاب مي شود استفا

در خصوص منع استفاده و در اختيار داشتن سالحهاي ميكروبي  1972كنوانسيون 

  :و سمي تصويب شد) بيولوژيكي(

 - ها  ويروس -ها  باكتري[سالحهاي بيولوژيكي سالحهايي هستند كه با ارگانيسم هاي زنده 

رگ ومير يابيماري و سروكاردارند و هدف از استعمال آنها، ايجاد م} )انگل تك سلولي(سي ها  ريكت

  . مرض در افراد بشر  حيوانات و يانباتات است

سعي در به رسميت شناختن حقوق جنبش هاي رهائي بخش به عنوان  -1974كنوانسيون 

  .المللي نموده است مناقشات بين

  .در خصوص استفاده نظامي از تغيير جوي تصويب شد 1976كنوانسيون 

 - كشتن  -غيرنظاميان، بيمارستانها  -دفاع  كز بيحمله به مرا 1977بر اساس پروتكل  

استفاده از عالمات كشور  - اسير نمودن دشمن از طريق و شيوه مزورانه ممنوع است  -مجروح كردن 
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پرتاب با چتر نجات و عدم حمله به او وامكان تسليم او دراين پروتكل مورد توجه  - ثالث ممنوع است 

  . واقع شده است

براي محدود كردن استفاده از سالحهاي غير اتمي آزار دهنده  1981 پروتكلهاي سه گانه

به خصوص ) اسباب بازي - هاي انفجاري زا و مينهاي زميني و تله  مثل ناپالم يابمبهاي آتش(عمومي 

و اشعه ايكس نتواند محل  -عليه غيرنظاميان و هر نوع وسيله زخمي كننده كه ذرات آن در بدن بماند 

  .ممنوع است - آن را تشخيص دهد

در اينجا استفاده از وسايل  - بازي  سالحهايي كه ظاهري غير ايذايي دارندمثل اسباب 

  . موذيانه و خيانت آميز ممنوع شده است

از جهاتي چند از پيشرفت و تحول دانش فني يا  -به وجودآمدن و تولد معاهدات جديد 

هيچ  1977هواپيماهاي جنگي تا سال   رفتتكنولوژي نظامي عقب افتاده است براي نمونه عليرغم پيش

حقوق عرفي هم در اين زمينه روشن .اي در خصوص منع بمباران غيرنظاميان وجود نداشت معاهده

  . نبود

نكته مهم اين است كه رويه دولتها در خصوص قوانين جنگي در زمان و حين جنگ شكل 

ت و امروزه تحوالت فني به قدري سريع گيرد و بالنتيجه داراي دوام نيست جنگهاي بزرگ زياد نيس مي

رخ مي دهد كه وضعيت هر جنگي با جنگ قبلي متفاوت است بدليل عدم پايداري قوانين در حين 

دانان مشكل است  جنگ و سرعت تكنولوژي به وجود آمدن يك نظريه عمومي ومشترك بين حقوق

  . افتند خود ميزيرا دولتها در گرماگرم جنگ به ندرت به فكر دالئل حقوقي اعمال 

  . محاكمات جنايتكاران جنگي هم كمك چنداني به روشن كردن حقوق نمي نمايد

الملل ناپايدارترين بخش حقوقي است  حقوق بين: گفت1952سرهريش الترپاخت در سال  [

 1907و  1899با اين حال كنوانسيونهاي الهه ] الملل و حقوق جنگ ناپايدارترين بخش حقوقي بين
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معتبر است ولي با توجه به اين حقيقت كه بسياري از آنها تناسبي با ) حقوقي -ظ فنيهنوز از لحا

  . شرايط حاضر ندارد باعث تشويق دولتها به نقض مقررات مزبور بوده است

  : دالئل نقض قوانين جنگي در قرن بيستم

   1907و 1899قوانين : عدم تناسب قوانين سنتي با شرايط حاضر از جمله - 1

اهداف  -هاي عقيدتي و ايدئولوژيكي بود  جهاني اول و  دوم كه داراي زمينه  جنگهاي - 2

نامحدود داشت و بر خالف سيستم موازنه قوا كه خواستار تغييرات جزئي بوداين جنگها خواستار 

تغييرات اساسي بودند،به عبارتي خواستار تسليم بي قيدو شرط طرف مقابل بودند و براي آن تا سر حد 

  . گيدندجن مرگ مي

تحوالت اقتصادي و فني باعث شد كه نقض قوانين، امتيازات نظامي بزرگي را براي دول  - 3

كارگران و ديگر غيرنظاميان از  -كارخانه ها –تفكيك مراكز نظامي . متجاوز بدنبال داشته باشد

  . مشكالت بزرگ مي باشد، چون همه در خدمت جنگند

  صوص جنگ و رعايت قوانين جنگيراه ها و عوامل بازدارنده دولتهادر خ

يكي از عوامل اصلي مجبور نمودن دولت ها به  (Reprisals)اقدامات تالفي جويانه  - 1

الملل در همة زمينه  اطاعت از قوانين جنگي است و البته اين يكي از عوامل اصلي رعايت حقوق بين

  .هاست 

است ولي به خاطر عمل  جويانه، عملي است كه در شرايط عادي غيرقانوني اقدام تالقي

به شرط اينكه ساير راههاي اكتساب حقوق يا تظلم  -خالف قانون طرف مقابل مجاز شمرده شده است 

در جنگ دوم جهاني در واقع هراس از  -اين اقدامات داراي آثار بازدارنده آشكاري است . به هدف نرسد

  . ودجويانه باعث شد كه از سالحهاي شيميايي استفاده ش عمل تالقي
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جويانه باعث افزايش رنج مردم بيگناه مي شود و به همين دليل در  اما اقدامات تالقي

  .ژنو مورد نظر در كنوانسيون مزبور منع شده است 1949كنوانسيون 

  :محاكمه عامالن جنايات جنگي - 2

محاكمه جنايتكاران جنگي وسيلة ديگري براي مجبور كردن دولتها به رعايت قوانين جنگ 

از جمله چالش هاي پيش رو در اين زمينه .سالهادر كشورهاي مختلف اين كار انجام شده است. است

صالحيت كشورها در محاكمه اين افراد استو همچنين نگراني از آنكه محاكمات به ابزاري براي 

  . گيري تبديل شود انتقام

دستورات مافوق را  عموماًدفاع افراد تحت محاكمه اين است كه ما مأمور بوديم و معذور و 

استناد به دستور مافوق معموالً دفاع خوبي .شود كرديم ولي اين دفاع به ندرت پذيرفته مي اطاعت مي

  . نيست

  محاكمه سران نازي براي ارتكاب جرائم جنگي و نيز به خاطر جرائم عليه صلح و بشريت بود

تدارك، آغاز و اقدام به  ريزي ، طرح«جرائم عليه صلح در منشور دادگاه نورنبرگ به عنوان 

  . تعريف شده بود » المللي جنگ تجاوزكارانه و يا جنگ بر خالف معاهدات بين

به خصوص پس از پيمان بريان كلوگ  –بديهي است جنگ تجاوزكارانه غير قانوني است 

ولي هيچ چيز در پيمان مزبور مقرر نمي كرد كه تجاوز يك جنايت است و تعدي در پيمان  1928

هاي جامعه ملل و برخي معاهدات كه به امضاء  براي افرادهم منظور شده بود ولي برخي قطعنامه مزبور

  .نرسيدند تجاوز را جرم شمردند

المللي مثل جرائم جنگي باعث  در چارچوب مسئوليت فرد نيز انواع موجود جرائم بين 

از برخي . لمللي باشدا مسئوليت فردي ميشود و همان قواعد مي توانست ناظر بر جرم تجاوز بين
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از جرائم جنگي وسيعتر است اين   crimes against  hummanitها، جرائم عليه بشريت  جنبه

  . جرائم ممكن است قبل يا در خالل جنگ رخ دهد و ممكن است عليه هر جمعيتي غير نظاميان باشد

ن اي - ممنوعيت جرائم عليه بشريت استثنائي است بر اصل تعميم حاكميت دولتها-

  . وضع شد1945ممنوعيت بعد از 

المللي بازتاب روياروئي و برخورد قدرتهاست جنگ  حقوق بين: صور مختلف جنگ

كند و در اين حالت سياست قدرت  آميز تبديل مي گذرگاهي است كه روابط آرام رابه درگيري خشونت

  . رسد به اوج مي

نگ به همان اندازه كه از ديرباز جنگ به كل جامعه مربوط مي شد و آثار و عواقب ج

  . دامنگير جنگجويان مي شد نصيب افراد عادي هم مي گشت

جنگها رفته رفته مبدل به نوعي روياروئي بين افراد و واحدهاي حرفه  18و  17ولي در قرون 

  . اي گرديد

مبتني بر اين بود كه هر شهروند  –آرمانهاي جديد انقالب فرانسه  -با وقوع انقالب فرانسه 

شود و عضو ارتش منظم مي باشداين امر بذر جنگ تمام عيار را پاشيد و  پرست محسوب مي يك وطن

  .به قول كالزويتس جنگ مطلق را باعث شد

چون و چرا فرضيه روسو بود كه جنگ را  اشكارا و بي -مناقشات نظامي ويران كننده ناپلئون 

  . دانست اي نظامي مي رفهكرد و آنرا محدود به افراد ح رابطه بين كشور با كشور فرض مي

اي را  فرضيه 1832كه با ناپلئون جنگيده بود در ) آلماني(ژنرال پروسي  -ولي كالزويتس

شد كه تمام افراد  مطرح ساخت كه بر مبناي آن جنگ بطور قطع مبارزه بين مرگ وزندگي قلمداد مي

غاز جنگ منوط به اراده آ - 1: ديدگاه كالزويتس دو حسن داشت: گرفت نتيجه آنكه كشور را دربرمي

  .شد با همگاني شدن به عواقب جنگ توجه مي -2يك مشت كارگردان مستقل نبود 
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  Conventional law of warحقوق سنتي جنگ 

تنقيح  1907و  1899مجموعه قواعد مربوط به جنگ كه در كنفرانسهاي صلح الهه  -

فته چون بر آن اصل استوار است كه وتصويب شده و يا تكميل شددر كل بيشتر فرضيه روسو را پذير

در نتيجه بين نظاميان و غيرنظاميان قائل به  -جنگ روياروئي بين نظاميان كشورهاي درگير است 

  . تفكيك شده است و هدفش اين است كه غير نظاميان را در برابر خشونت محافظت كند

  :الهه 1907و  1899بروكسل و كنوانسيون هاي   1874محور كنوانسيون هاي  -

الدولي تحت نظم و قاعده در آمد و تدوين شد و لذا در مورد  فقط مناقشات نظامي بين - 1

در نتيجه نبرد شورشيان تحت حاكميت حقوق جزاي . اي مورد توافق واقع نشد جنگهاي داخلي قاعده

  . داخلي قرار گرفت

  .جزئيات مربوط به بيطرفي در جنگ ها تدوين و تصويب شد - 2

ين كنوانسيونهاروابط طرفين مناقشه از يكسو و روابط كشورهاي ثالث از سوي به عبارتي ا 

  : ديگر را مقررمي داشت حاكم بر بيطرفي

  پرهيز كشورهاي بيطرف از هر گونه كمك مستقيم يا غيرمستقيم به طرفين مناقشه  - الف

حق بازرسي كشتي  -طرف ج پرهيز كشورهاي متخاصم از استفاده از خاك كشور بي -ب

  . اي دولت بيطرف از سوي متحاربينه

. هم جنگ زميني وهم جنگ دريايي به نحو بسيار دقيقي تحت قاعده درآورده شد - 3

بالون ها نقش بسيار  1899با توجه به اينكه در سال  -جنگهاي هوائي هنوز در مراحل مقدماتي بود (

  .)ضعيفي ايفا مي كردند

با گذار از مراحل جنگيدن . ن انعقادپيمان صلححقوق جنگ تمام عيار از آغاز مناقشه تازما-

  . و افرادغيرنظامي مراحل جنگ را شامل مي شد -رفتار با قربانيان جنگ  -در ميدانهاي نبرد يا دريا 
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عنواني كه به افراد ارتش منظم و به . هاي مبارزان مشروع نيز تعيين و مشخص گرديد مقوله-

  : اين چهار ويژگي را داشته باشد در صورتيكه.اي داده شد افراد ارتش توده

  . تحت فرماندهي فردمسئول قرار گرفته باشد - 1

  . داراي عالمت مشخصه و ثابت كه دور قابل شناسائي باشد، بوده باشند - 2

  .اسلحه را آشكارا حمل كنند - 3

  عمليات نظامي را وفق قوانين وعرف جنگ انجام دهند - 4

ر جنگها منظم بود كشورهاي ضعيف نتوانستد كه بيشت 1907 - 1939در فاصله سالهاي 

  .استفاده الزم از اين قواعد ببرند

  

  ممنوعيت سالحها -4

فقط كاربرد سالحهايي ممنوع شد كه درتخريب يا كشتار غيرموثر بودند و يا براي استفاده 

دم - م اي د گرم كمتر بود و همچنن گلوله 400اي كه وزن آنها از  كنندگان خطرناك مثل مواد منفجره

سالحهاي واقعاً خطرناك ممنوع  - ويا گازهاي خفه كننده يا سمي يا مين هاي زيردريائي خودكار 

  .نبودند

مواد منفجره  و موادي كه سبب درد و رنج غير ضروري   -سالحها : در كنفرانس هاي الهه

  . شدندصريحاً ممنوع شناخته شدند مي

اري بااسيران، بمباران غيرقانوني محلهاي به عنوان مثال بدرفت –جويانه  اعمال تالقي - 5

  ... قتل عام غيرنظاميان و -يا بناها  - دفاع بي

  .  پرداخت خسارت براي هر گونه تجاوز ارتكابي - 6
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گرچه اين مورد داراي ضعف هايي بوده و با عدم امكان ( محاكمه جنايتكاران جنگي  - 7

ولي در عين حال ) هايي قرار مي گرفتمحاكمه جنايتكاران جنگي طرف غالب مورد سوء استفاده 

  .عاملي بازدارنده محسوب مي شد

  :گام هاي جديدتر در مسير تدوين حقوق جنگ 

تحوالت بعدي در جهت تالش براي گستراندن قلمرو حقوق جنگ در سازمان ملل متحد و 

 international commette of the red cross( ICRC)المللي صليب سرخ جهاني  كميته بين

  :دوسندمهم در اين باره در چارچوب سازمان ملل متحد تهيه گرديد: متمركز بوده است

نوامبر  20(» درباره رعايت حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه«گزارش نخست دبير كل  - 1

1969 (  

  ).1970سپتامبر  18(ودنبالة آن كه همين عنوان را داشت  - 2

ه موجود در حقوق كنوني حاكم بر اين دو سندتحليلي عالي از برخي شكافهاي عمد 

 - هاي جنگ  برخي شيوه -جنگهاي آزاديبخش ملي  -جنگ چريكي و داخلي (كشمكشهاي مسلحانه 

هاي بسيار اميدبخش و همچنين برخي  و توصيه)  رفتار با اسراي جنگي در موقع غيرعادي و غيره

   .اند هاي نسبتاً قابل بحث يا كامالً غيرعملي راارائه كرده توصيه

المللي صليب سرخ دونشست كنفرانسي كارشناسان دولتي را در ژنو ترتيب داد  كميته بين -

به شكل (تا قواعد عيني ديگري را كه بر كشمكشهاي مسلحانه قابل اعمال باشد ) 1971-72سالهاي (

 اين كار در كنفرانس ديپلماتيك. طرح وتدوين كنند) 1949پروتكل هاي ضميمه به كنوانسيون ها ژنو

الملل بشردوستانه حاكم بر جنگهاي مسلحانه طي سالهاي  به منظور تصديق دوباره و توسعه حقوق بين

  . پيگيري شد 77-1974

  . دو عهدنامه رابه تصويب رساند -با اجماع  1977ژوئن  8اين كنفرانس در 
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مربوط به حفاظت از قربانيان كشمكشهاي  -ژنو  1949پروتكل الحاقي به كنوانسيون  - 1

  المللي  سلحانه بينم

مربوط به حفاظت از قربانيان كشمكشهاي  - ژنو 1949پروتكل الحاقي به كنوانسيون  - 2

  المللي مسلحانه غير بين

كنند و  ژنو را تقويت مي 1949هر دو پروتكل بسياري از قواعد مندرج در كنوانسيونهاي 

  . االجرا شدند الزم 1978 دسامبر 7هر دو آنها در . افزايند برخي مقررات جديدرا بر آن مي

بايداعتراف كرد كه از ديدي  - 1907عليرغم تدوين و توسعه حقوق جنگ از سال 

كند و به  پوشي مي الملل در پيشگيري از جنگ چشم از ناتواني حقوق بين» حقوق جنگ«بينانه،  واقع

  . كند يهاي جنگي تمركز م جاي آن بر به كارگيري مجاز زور و منع برخي تسليحات و شيوه

مدون شده بود  1907بديهي است كه پيشرفت تكنولوژي شماري از قواعد كهن را كه در 

متروك ساخته است و قطعي است كه اگر جنگ هسته اي رخ دهد و واپسين نشانه هاي تمايز كهن 

  . درنگ از بين خواهد رفت ميان نظاميان و غيرنظاميان بي

ها در مخاصمه اي  پيش از پايان درگيرياشغال جنگي به معني اشغال نظامي است كه 

و اشغال ژاپن از سوي آمريكا ) 1918 -23(هاي راين لند از سوي متفقين  اشغال. شود  معين آغاز مي

  . پس از توقف درگيري ها آغاز شدند) 1945(

داداين بود كه تسخير واشغال  در نظام سنتي مفروض عمومي كه به سران دولتها رهنمود مي

از اين رو هيچ محدوديتي بر اعمال . ن موجب انضمام آن به قلمرو دولت فاتح مي شودسرزمين دشم

  . از آن وي بود - گشت زيرا آن سرزمين براساس حق قانوني  مهاجم در سرزمين ضميمه شده وضع نمي

كه در تملك سوئد ( فنالند  1808تا آنجا كه مثالً تزار الكساندر اول روسيه پس از اشغال

فنالند را وادار ساخت كه نسبت به او سوگند وفاداري يادكنند رويه انگليس نيز انضمام  ساكنان) بود

  سرزمين دشمن پس از رويداد اشغال بود 
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تخلف از حقوق  - امروزه ديدگاه پذيرفته شده اين است كه انضمام سرزمين اشغالي 

ي كه انقياد و استيالي كامل شود و اينكه مالكيت بر سرزمين اشغالي نبايد مادام الملل محسوب مي بين

(dEbelltive) در واقع ممنوعيت . صورت نگرفته و يا معاهده صلحي به اجرا درنيامده تغيير پيدا كند

هاي كارشناسان به خوبي تقويت شده  انضمام بخشي از قواعد عرفي است كه در احكام قضايي و نوشته

  . شده استاما در كنوانسيون هاي مربوط به اشغال صريحاً وضع ن -

  :سالح هاي اتمي

اي استفاده از سالح هاي اتمي را غيرقانوني اعالم  مجمع عمومي طي قطعنامه 1961در سال 

 -كشور غربي رأي منفي  20 -به آن راي مثبت  –آفريقايي  - آسيايي  -كمونسيتي   -دولت  55كرد 

  . به آن رأي ممتنع دادند)بيشتر از امريكاي التين (دولت 26و 

ناشي از برتري شوروي از لحاظ سالحهاي  - بين مواضع دول كمونيستي و غربي  تفاوت

اين برتري به حدي بود كه اگر  -در صحنه اروپا بود  (Conventional)متعارف غير اتمي يا سنتي 

اروپاي غربي مجبور بود با سالح  - گرفت  تهاجم با سالحهاي غير اتمي از سوي شوروي صورت مي

اتمي مغاير حقوق   كند و لذا دول غربي بر اين باور بوده وهستند كه استفاده از سالحاتمي از خوددفاع 

  . الملل نيست بين

الملل ار حمايت دول  شوروي با مطرح كردن ايده مغايرت سالحهاي اتمي با حقوق بين

ايت ضمن اينكه گوياي عدم حم 1961نحوة آرا به قطعنامه سال. آفريقايي كه برخوردار بود -آسيايي 

است  بيانگر اين است كه غرب چون به آن رأي مثبت نداده و مرتب منكر آن شده - عمومي از آن بود 

  . تواند منكر آثار حقوقي تعهد آور نسبت به آن گردد مي

كه در  1925مثل كنوانسيونهاي الهه و ژنو  1949ولي در عين حال برخي كنوانسيونهاي

توان  كنند به نوعي به بمب اتمي مي خفه كننده صحبت مي مورد منع استفاده از سم وگازهاي سمي و
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 –و استدالل كرد كه اثرات پخش امواج اتمي مثل اثرات سالحهاي شيميايي و گازهاست  -تسري داد

  . گرچه دقيقاً با هم قابل انطباق نيستند

به هر حال اين اصل اساسي پابرجاست كه اقدامات جنگي نبايد رنجها و مشقات غيرضروري 

در حالي . آوردهاي نظامي ارزش ناچيزي دارد يجاد كنند يعني رنجها ومشقاتي كه در مقايسه با دستا

 - حدو حصر براي دولتهاي درگير و غير درگير مي نمايد  كه سالحهاي اتمي ايجاد رنجها ومشقات بي

  . در عين حال كه مي تواند برتري وامتياز نظامي قابل توجهي هم در پي داشته باشد

عليه ژاپن بمب اتمي استعمال نشده بود شايد جنگ يكسال ديگر ادامه  -  1945در سال  اگر

گرچه بمباران هيروشيما و ناكازاكي موجب كشته شدن بالغ بر سيصدهزار نفر انسان غير ( يافت، مي

  .) نظامي شد

  .الملل است جا مغاير حقوق بين توان گفت كه استفاده از سالح اتمي در همه پس نمي

فرض همين اصل غيرضروري بودن رنجها و مشقات ناشي از جنگ ها نبايد گفته شود كه با 

مي تواند  -كند  شود و منشور ملل متحد را نقض مي يك دولت كه با توسل به زور مرتكب جنگ مي

چون قواعد جنگ براي جلوگيري از رنجهاي غير ضروري وضع شده  -حقوق جنگ را هم نقض كند 

  .اند 

  و لزوم تجديدنظر در حقوق جنگ  شرايط جديد

الهه به ويژه دوران بعد از جنگ دوم  1907و1899در دوران بعد از تصويب كنوانسيون هاي 

  .جهاني وقايعي اتفاق افتاد كه نقائص مقررات پيشين را برمال ساخت

با اشغال كشورها  - پديدار شدن گروه هاي پارتيزاني جديد در جريان جنگ جهاني دوم - 1

  آلمان از سوي
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بدليل انجام  - الملل تا آن زمان عدم شناسايي مشروعيت اين گروه ها از سوي حقوق بين -

  عمليات در سرزمين اشغال شده 

  فقدان شرايط چهارگانه نيروهاي رزمي و يا مبارزان مشروع -

. بعد از جنگ متفقين ناگزير شدند با توجه به نقش آنها حقوقي را برايشان در نظر گيرند

  .ا هم پذيرفته شدندچريكه

هاي رهايي بخش در مستعمرات، سرزمينهاي  جنگهاي آزاديبخش ملي از سوي نهضت - 2

  اشغالي از سوي چريكها و درد و رنج مردم غيرنظامي 

  شكوفائي وسائل تخريبي و نابودكننده با پيشرفت علم و فن و تكنولوژي  - 3

بعد در  -ثماني و دولت ايتاليااز سوي ع- 1910- 11يا به كارگيري هواپيما طي سالهاي  

و پس از آن در جنگ جهاني دوم به  1936-39جنگ اول جهاني سپس در  جنگهاي داخلي اسپانيا 

هاي  پيشرفت تكنولوژي به ساخت و كاربرد سالح اتمي منتهي شد زرادخانه -عنوان وسايل اساسي

اتمي (بمبهاي نوتروني  ميكربي و اخيراً - قدرتهاي بزرگ و كوچك با توليد سالحهاي شيميايي

  .گسترش بي اندازه يافت) تاكتيكي

از طريق  -جنگهاي نيابتي - برقراري نظام توازن وحشت ناشي از سالحهاي اتمي - 4

  گسترش جنگهاي داخلي  -ها واسطه

بيطرف بودند ولي  -آمريكا -شوروي(حق بيطرفي به تدريج منسوخ شد و از اعتبار افتاد  - 5

  ) پن قرار گرفتندمورد حمله آلمان و ژا

تجاوز به هر عضو سازمان ملل  -پديدار شدن شرايط جديد ديگر با پيدايش سازمان ملل - 6

  . متحد اقدام دسته جمعي را باعث مي شود

  طرفي  هاي سياسي و تير خالصي به بي گسترش پيمانهاي امنيتي و اتحاديه - 7
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  : اصول اساسي مقررات فعلي حاكم بر مناقشات نظامي

شرط به اضافه اينكه  4شناسائي مبارزان مشروع با داشتن ... المللي  مناقشات بين: الف

نهضتهاي مقاومت بايد به يكي از طرفين مخاصمه وابسته باشند و در داخل يا خارج سرزمين خود 

  .كنند فعاليت مي

به بعد كشورهاي سوسياليستي و جهان سومي در مجمع عمومي از اين  1960ها، از  چريك

يعني در صورت اسير شدن به آنها  -فاع كردند كه بايد با چريكها مثل مبارزان مشروع رفتار شودتز د

  .به چشم اسيران جنگي نگريسته شود حتي اگر واجد شرايط ديگر نباشند

در  70در دهه  -به تقاضاي كشورهاي آفريقائي) سفيد پوست(عدم شناسايي مزدوران  -

تواند از عنوان مبارز يا اسير  كنوانسيون ژنو، يك مزدور نمي 47بر اساس ماده  1974 -77كنفرانس 

  .جنگي استفاده كند

  

  اداره جنگ  -2

  وسائل و ابزار  - الف

الملل براي منع جنگ يا محدود ساختن توسل به اسلحه قواعدي را وضع  تاكنون حقوق بين

هاي  گلوله - سالحهاي سميممنوعيت استفاده از سم يا . كرده و سالحهائي را ممنوع اعالم كرده است

هاي  مين -هاي انفجاري تله -گازهاي خفه كننده - گرم 400بمبهاي منفجره كمتر از  - دم - دم

  .قبالً تصويب شده بود - استعمال سالحهاي شيميايي ميكروبي - انفرادي

مورد  1980طي سي سال اخير استعمال سه نوع سالح به وسيله كنوانسيوني كه در سال 

  .فت ممنوع اعالم شده استتصويب قرار گر

  استعمال سالحهاي متالشي شونده در بدن  - 1
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  زا  هاي تله انفجاري و سالحهاي آتش مين - 2

سالح هايي كه كار اصلي آنها مجروح ساختن بدن انسان از طريق متالشي شدن است و  - 3

  .توان رد آنها را در بدن كشف كرد با اشعه ايكس هم نمي

كشورهاي غربي مدعي اند  - ورهاي قدرتمند اختالف نظر دارندبر سر سالح هاي اتمي كش

سالحهاي  - 1970اند برعكس اتحاد شوروي الاقل تا دهه  سالح هاي اتمي بعنوان سالح منع نشده

  .دانست الملل مي اتمي را مغاير با حقوق بين

  هاي جنگ آئين - ب

  ...رستان ها و عدم حمله به مناطق مسكوني بيما - مصون بودن غيرنظاميان از حمله

  حمايت از قربانيان جنگ  - ج

غيرنظاميان اعم از نظاميان كه در وضعي نيستند كه در جنگ شركت كنند و غير نظاميان 

  .مورد حمايت هستند و نبايد مورد حمله و هجوم قرار گيرند

كنوانسيون ژنو ) 1-4(المللي طبق ماده  تشبيه جنگهاي آزاديبخش ملي به مناقشات بين 

آندسته از مناقشات نظامي كه مردم براي اعمال حق تعيين سرنوشت خود عليه حاكميت « 1974

  .كنند استعماري ، اشغال نظامي و سياست تبعض نژادي پيكار مي

  :شود كه المللي است و زماني اعمال مي مداخله بشردوستانه يكي از اقدامات بين

كشي، پاكسازي قومي،  سلريزي شده حقوق بشر، ن نقض فاحش، سيستماتيك و برنامه

اي بر اين اعتقادند كه مداخله در امور  كند از نظر منشأ حقوقي عده اي را تهديد مي جامعه... قحطي و 

در حاليكه عملكرد جمعي . باشد منشور و ناقض آن مي 2ماده  7داخلي ساير دولتها مخالف بند 

كه اتباع داخلي يك دولت در معرض  المللي بر اين اساس قرار گرفته است كه زماني  نيروهاي بين

تواند به آنها كمك نمايد و برخي اقدامات شوراي  ها مي اراده عمومي ملت. گيرند تهديد و خطر قرار مي
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هاي بشردوستانه گواه اين مسئله  امنيت و اعزام نيروهاي پاسدار صلح سازمان ملل براي رساندن كمك

  .باشد مي

  :گويد ملل متحد در اين مورد ميعنان دبير كل پيشين سازمان  كوفي

هاي بشردوستانه خارجي دريافت دارند و  مردم تحت ستم داخلي كشورها حق دارند كمك«

  .نيز در اين زمينه وظيفه دارند به آنها ياري و كمك برسانند) خارجي(المللي  بازيگران بين

د كه فقط حمله در جريان بحران بالكان، شوراي امنيت با تفسير موسع از منشوراعالم كر

گردد، بلكه گاهي نقض فاحش  المللي مي نظامي و تهاجم نيست كه منجر به نقض صلح و امنيت بين

تواند تبديل به عاملي براي تهديد صلح و امنيت  هاي قومي نيز مي جنگهاي داخلي، و نزاع -حقوق بشر

  .المللي گردد بين

وسني و هرزگوين خواست كه شوراي امنيت از طرفين درگير در ب 757و  752قطعنامه 

جمعي افراد خودداري كنند و در قالب  آزاديهاي اساسي و حقوق بشر را رعايت نمايند و از اخراج دسته

شوراي امنيت ضمن اينكه از طرفهاي درگير خواست به تعهدات خود عمل كنند و  764قطعنامه 

با حمله نيروهاي صرب به نيروهاي حافظ صلح را جهت رعايت حقوق بشر به منطقه اعزام نمود 

تر شدن كمربند حفاظتي كه نيروهاي هلندي  گاه مسلمانان بودو تنگ محدوده امن سربرنيتسا كه پناه

  .ايجاد كرده بودند، در حقيقت اين امر نشان از ناتواني نيروهاي حافظ صلح داشت

ستانه و منشور تصميم گرفت براي انجام اقدامات بشردو 7لذا شوراي امنيت براساس فصل 

  برقراري صلح به نيروي نظامي متوسل شود 
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  :مداخله بشردوستانه به نفع اتباع دول ديگر پس از تصويب منشور 

پس از تصويب منشور ملل متحد بعضي دولتها در مواردي با توسل به زور درصدد مداخله در 

اند و منكر منع مداخله  ميدهدوستانه نا اند و اقدام خود را مداخله انسان امور داخلي دول ديگر برآمده

از جمله استدالالتي كه در جهت توصيه و مشروعيت بخشيدن به . اند دوستانه در منشور شده انسان

اي در منشور به مداخله  شود فقدان هرگونه اشاره دوستانه پس از منشور مي مداخالت انسان

باشد چون منشور صريحاً  ست، ميدوستانه كه دليلي بر اعتبار حق عرفي مداخله بشردوستانه ا انسان

  .آنرا رد نكرده است

الملل يك حق محدود وجمعي و  طرفداران مداخله بشردوستانه مدعي هستند در حقوق بين

المللي به  فردي براي دولتها وجود دارد كه براي حمايت از حقوق بشر و حفظ صلح و امنيت بين

اصول منشور ملل . ض جدي يا مداوم حقوق بشربنابراين در وضعيت نق -اقدامات اجرائي متوسل شوند

متحد بايد براساس رضايت بر مداخله بشردوستانه تفسير شود براي مثال مي توان به نزاع داخلي 

يا تأييد منشور در  - و درخواست پرفسور رايزمن براي حمايت از مردم قبيله ايبو1986نيجريه در سال 

دوستانه بر نقش غالب اصلي عدم توسل به زور استناد مخالفين مداخله بشر. اين زمينه اشاره كرد

  .كنند مي

حقوقداني كه قائل به حق مداخله «: نويسد پروفسور برانلي در نقد مداخله بشردوستانه مي

گويد نويسندگان  كشد او مي دوستانه با اعمال زور است بار سنگين اثبات نظر خود را بر دوش مي انسان

  . ندپذير بزرگ چنين حقي را نمي

در هيچ سند حقوقي حق مداخله يكجانبه به نفع غيراتباع همانند حق  -بعد از منشور

المللي نيز از به رسميت شناختن آن  به رسميت شناخته نشده است و جامعه بين -مداخله به نفع اتباع

  .خودداري ورزيده است
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 - دخالت مجمع عمومي دخالت هند در پاكستان شرقي و مداخله  ويتنام در كامبوج و

سركوب سياسي مردم از سوي   و هر كدام را بهانه هدف. آمريكا در گرانادا را صراحتاً غيرقانوني خواند

، )1979(مداخله فرانسه در آفريقاي مركزي   -1987دخالت بلژيك در زئير. واحدهاي نظامي دانست

رد ديگر هستند كه تحت از موا) 1988(النكا  و مداخله هند در سري) 1979(دخالت اسپانيا در گينه 

  . عنوان مداخله بشردوستانه با موج اعتراضات روبرو شدند

مشروعيت حق كمك بشردوستانه در رأي ديوان الهه در قضيه دعواي نيكاراگوئه عليه 

 - آمريكا مورد تأكيد قرار گرفت ديوان ضمن اينكه عمل آمريكا را نقض آشكار اصل عدم مداخله خواند

كمك : و اعالم داشت كه.مناسبي براي تضمين احترام به حقوق بشر ندانست توسل به زور را روش

  .انساندوستانه براي افراد و نيروهاي دولت ديگر دخالت نامشروع نيست

هاي مجمع  ترين تحول در زمينه اجراي حقوق بشردوستانه را بايستي در قطعنامه عمده

هاي  ي آزادانه به آسيب ديدگان وضعيتدانست  كه در آنها بر حق دسترس 1990و  1988عمومي در 

  . اضطراري تأكيد شده است

در اين موارد در ضمن تأكيد بر حفظ حاكميت،تماميت ارضي و استقالل سياسي هر كشور 

هاي بشردوستانه در جهت ارائه  شود تا زمينه را براي فعاليت سازمان از دولتهاي نيازمند درخواست مي

  .ورنددوستانه فراهم آ كمكهاي انسان

در داخل  - »هاي اضطراري بشردوستانه داالن«مجمع عمومي بر ايجاد  100/45در قطعنامه 

  .ديدگان پيشنهاد شده است قلمرو زميني و هوائي دولتها به منظور كمك به آسيب

دوستانه  هاي انسان اما سئوال اساسي اين است كه آيا اگر دولت مربوطه با توزيع كمك

مناطق امن و  ايجاد داالنهاي اضطراري مخالفت ورزيد چه راهي وجود دارد  مخالفت كرد يا با ايجاد

آيا ميتوان به نيروي نظامي توسل جست؟  بديهي است شوراي امنيت در صورت نقض صلح از طريق 

  .تواند تصميم به مداخله بگيرد دولتها مي
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الحات عميقي در اص: گويد يان الياسون معاون دبيركل سازمان ملل در امور بشردوستانه مي

  .دولتها بايد تصميم بگيرند - گيري است كه براي تسكين دردهاي مردم حال شكل

المللي در قبال موارد نقض حقوق  الملل باعث شده كه جامعه بين امروزه تحول حقوق بين

حدو مرز نيست و صرفاً موارد نقض گسترده حقوق  بشر احساس مسئوليت كند اما اين مسئوليت بي

شود كه خصيصه  محسوب مي» المللي جنايت بين«شود و تجاوز به حقوق بشر زماني  امل ميبشر را ش

  .جمعي به خود بگيرد

  :نويسد الملل در تعريف حقوق بشردوستانه مي المعارف حقوق بين دائره

المللي با موضوعاتي نظير استفاده از سالحها و ديگر ابزارهاي جنگ  حقوق بشردوستانه بين

و رفتار با قربانيان جنگ از سوي دشمن و بطور كلي بر تأثير مستقيم جنگ بر زندگي،  در ميدان نبرد

برخي حقوق بشردوستانه را مختص جريان مخاصمات . شخصيت و آزادي انسان سر و كار دارد

  .دانند مسلحانه قلمداد كرده و حقوق بشر را مربوط به دوران صلح مي

  :مناطق امن 

وق بشردوستانه مطرح است و اين روزها نيز بر آن تأكيد يكي از موضوعاتي كه در حق

اقدامات حمايتي در مورد افرادي كه در جنگ شركت ندارند، اما در  -شود تشكيل مناطق امن است مي

مسئله مهمي است كه در حقوق بشردوستانه نزاعهاي مسلحانه به آن . اند معرض تهديد آن قرار گرفته

طرف براي حفاظت از مجروحان، بيماران و  در مورد ايجاد مناطق بيپرداخته شده و طرحهاي متعددي 

  .ارائه شده است 1949و  1907، 1899غيرنظاميان در كنفرانسهاي 

در دوره پس از جنگ جهاني دوم، چندين بار مناطق امن تحت نظارت سازمان ملل متحد  -

  .از فاجعه ايجاد شده است تقصير طرف و بي تشكيل شده است اين مناطق همواره در خاك دولتي بي
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مالزي و  - تايلند -مثالً براي كمك به خيل آوارگان ويتنامي ، اردوگاههائي در خاك دولتهاي 

كنگ تشكيل شد كه زيرنظر سازمانهاي مختلف وابسته به سازمان ملل نظير كميسارياي عالي  هنگ

و اين مسئله كليدي براي موفقيت . دكه موافقت كشور ميزبان الزم بو -دادند پناهندگان آنها را پناه مي

پذيري و  موافقت و رضايت طرفهاي درگير شرط اساسي بوده كه عامل آسيب. عمليات بشردوستانه بود

اما با  -شدند چرا كه دولتها با تأكيد بر حاكميت و عدم مداخله مانع كار مي. محدوديت شده است

افتن حقوق بشر افكار عمومي جهان در رابطه توجه به تعديل اصول حاكميت و عدم مداخله و اهميت ي

  .با قربانيان جنگ و به ويژه جنگهاي داخلي حساسيت خاصي پيدا كرده است

  :مداخالت به بهانه دفاع از اتباع در سرزمينهاي ديگر بعد از جنگ جهاني دوم

 دولتهاي متعددي با استناد به حق دفاع مشروع براي نجات جان اتباع خود در 1945پس از 

  .اند سرزمين دول ديگر اقدام به استفاده از زور كرده

  .به نفع ساكنين عرب فلسطين اين امر را انجام داد 1948مصر در 

در   هاي جنگي انگليسي به بهانه حمايت از جان اتباع انگليسي كشتي 1951در سال 

در موردي  كشتي هاي جنگي انگليس 1952در . اروندرود موضع گرفتند و تهديد به حمله كردند

بريتانيا در حمله مشترك با فرانسه . مشابه به بهانه حمايت از جان اتباع انگليس مصر را تهديد كردند

مجمع با ادعاي . » حمايت از اتباع و محافظت از كانال سوئز قرار داد«آنرا بهانه  1956به مصر در 

بل قبول است حمله عليه مصر را اينكه دفاع از خود و توسل به زور تنها در مقابل حمله مسلحانه قا

  .انگليس و برخالف منشور دانست -يك جنگ پيشگيرانه و اقدام در جهت حفظ منافع دو دولت فرانسه

در پي اعالم استقالل كنگو سربازان بلژيكي به بهانه حمايت از منافع بلژيك و جان  1960در 

ايتاليا و آرژانتين از اقدام بلژيك  - سهفران -انگليس -اتباع بلژيكي به اين كشور اعزام شدند آمريكا

  .لهستان و اكوادور مخالفت كردند -تونس -شوروي - حمايت كردند در مقابل كنگو
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هواپيماي فرانسوي در مسير اسرائيل به سمت پاريس بر فراز يونان ربوده شد،  1976درسال 

 50انتبه درخواست آزادي  در. نفر يهودي در آن به  گروگان گرفته شدند 100و به اوگاندا برده شد 

اسرائيل در اين مورد به حق يك دولت براي اقدام نظامي به . چريك فلسطين از سوي اسرائيل شد

منظور حمايت از اتباع كه در معرض خطر هستند اشاره كرد و به بهانه سهل انگاري دولت اوگاندا 

نظامي براي آزادي گروگانها نسبت به هواپيماي ربوده شده بدون اجازه دولت اوگاندا به دخالت 

پرداخت كه در نتيجه تعدادي از مبارزين فلسطيني و سربازان اوگاندايي كشته شدند آمريكادر اين 

  .زمينه از كاربرد زور محدود حمايت كرد

به بهانه حمايت از اتباع آمريكا كه به عنوان گروگان گرفته شده  1980واقعه طبس در سال

عمليات طبس را يك عمليات  1980اي در  دست است ، كارتر طي بيانيهبودندنمونه ديگري از اين 

حمايت از منافع ملي آمريكا و كاهش تنش  -دوستانه ناميد كه هدف آن حفظ زندگي آمريكائيان انسان

منشور ملل  51الملل عنوان كرد نماينده آمريكا نيز در سازمان ملل با استناد به ماده  در روابط بين

ريكا را اعمال حق دفاع ذاتي از خود با هدف رهائي اتباع آمريكا كه قرباني حمله متحد اقدام آم

چين و . اند دانست ايران آنرا به عنوان يك اقدام جنگي محكوم كرد مسلحانه ايران به سفارت بوده

سوريه  - عربستان آنرا مغاير با حقوق بين الملل و نقض اصل حاكميت و تماميت ارضي ايران دانستند

  .اقدام را راهزني و تجاوز ناميده آن را محكوم كرد اين
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