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المللی دریانوردی در جلوگیری از آلودگی ناشی از دفع نقش سازمان بین
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 7011 اردیبهشت تاریخ پذیرش:          7311 بهمن تاریخ دریافت:  ترویجینوع مقاله: 

 

 چکیده
المللی دریانوردا )ایمو( نبرح بوده ها و اهداف سطططبا بالاا سطططازنان ب  آلودگی دریایی از دیرباز به عنوان یکی از الویت

تری  نباحث نبروحه توسططا ایمو نورد تو ه بوده عنوان یکی از نهمناشططی از د ض یططایبا  بهاسططتد در ای  ن ان آلودگی 

دار در ای  زن نه استد به طور کلی ایمو با ایجاد اسطتد ای  ژووه  در ژی بررسطی عملکرد ایمو به عنوان سازنان الاح ت

ن نه را براا نقابله با انواع آلودگی دریایی نه ا سطازا آن با اهداف نرطرح در اساسنانه تودز زتغ  ر در سطاتاار و ناناسط 

له با آن هاا دریایی و نقابس   کم اه  رعی آلودگیأسط   کم اه حااتت از نی ا زیتت دریایی و سس  تأنموده اسطتد ت

ر ای  اوه بک د ویوه ایمو براا نقابله با انواع آلودگی به ویوه آلودگی ناشططی از د ض یططایبا  اشططاره داردد علأبه ویططوح بر ت

 ت ون لندن( و)کنوان نواد سایر و یایبا  د ض از ناشی دریایی آلودگی از تدوی  و ترطوی  کنوانت ون اتاراای ژ گی را

 رااا  آنز بطه تمرک  بر نبطارزه با ای  نوع آلودگی کمف  راوانی نموده اسطططتد ای  کنوانتططط ون و ژروتک  آن با ژروتکط 

 تاای وعن از یایبا  د ض چن   ای  کنوانتط ون در اباداهمد نمایدنی ندیریت را ایبا یط تخل ه کنارل نظارتیز هاابرنانه

له سب  شد تا نی ا زیتت دریایی و سایر ننا ض أنمودد ای  نتط نیدودتر را رژیم ای  تدریج به سطس  و داد قرار هدف را

نجموع کنوانت ون لندن و ژروتک  آن باعث حااط  از دریا از  مله ننا ض اقارطادا دریایی ب   از ژ   نیا ظت شودد در 

شططد که آلودگی ناشططی از د ض یططایبا  در نرک  تو ه  انبه دریایی قرار گ رد و اب ار حقوقی نناسطط  در  هت کنارل و 

 ژ گی را ای  نوع آلودگی  راهم شودد

 

لندنز کم اه حااتت از نی ا زیتططت دریاییز کنوانتطط ون  المللی دریانورداز کنوانتطط ونسططازنان ب   :کلیدی هایواژه

 حقوق دریاهاز ژروتک  لندن

 mirabbassi.bagher@gmail.com : * پست الکترونیکی نویسنده مسؤول
 

  



 ... المللی دریانوردی در جلوگیری از آلودگی ناشی از دفع ضایعاتنقش سازمان بین             و همکاران            اکبرپور 

24 
 

 مقدمه
 های دریایی در زمینه حمل و نقل کالا، ظرفیتاز مزایای راه

پائین حمل و  هزینهدریا،  از طریق حمل و نقل بسیار زیاد

ه همین دلایل سبب شد ایمنی بیشتر است که نقل و میزان

 لنق در دریانورد هزار پانصد و میلیون و یک از است بیش

 لارد تریلیون پنج ارزش به جهانی تجارتی در کالا انتقال و

که رغم اینعلی .(6931)منصوری،  کنند ایفا مهمی نقش

  ،المللی دریانوردیبینسازمان  لیتشک ی و اولیههدف اصل

 ایدر در یمنیا شیافزا برای یالمللنیبوجود ساز و کاری 

 63٩١در سال  ونیالاجرا شدن کنوانسلازم اما قبل ازبود 

 محیط یآلودگ دیتهدمیلادی، توجه این سازمان نوپا به 

از  یناش یآلودگ ژهیوه ب هایاز کشت یناش ییایدرزیست

 المللی دریانوردیسازمان بین نتیجه. در جلب شدنفت 

هبود ببنابراین اداره امور و ارتقاء آن را تقبل نمود.  تیولؤمس

، از همان آلودگی دریایی ایمنی دریانوردی و جلوگیری از

)طلایی و  ترین اهداف این سازمان بوده استجزو مهمابتدا 

در این میان یکی از بسترهای مهم برای (. 6932حیدری، 

توسط ایمو، کنوانسیون حقوق دریاها بود. ایفای نقش 

کنوانسیون حقوق دریاها، وظایفی را جهت همکاری در 

ها تعیین کرده ای برای دولتالمللی و منطقهسطح بین

ای هاست. این وظایف به طور مستقیم و یا از طریق سازمان

 رسند. ایمو به عنوانالمللی دارای صلاحیت به انجام میبین

ت سازمان ملل، دارای صلاحیتی ویژه در سساؤیکی از م

مسائل مربوط به دریانوردی و کشتیرانی است. کنوانسیون 

کند حقوق دریاها به ندرت نام سازمانی خاص را ذکر می

اما نام ایمو تنها یک بار به صراحت و در ضمیمه هشتم 

 های کنوانسیون ذکر شده است. علاوه بر ایمو، سازمان

وجود دارند که در برخی از مسائل  المللی دیگری همبین

شوند از جمله این دریانوردی دارای صلاحیت محسوب می

ها کنفرانس سازمان ملل در مورد تجارت و توسعه سازمان

المللی کار است اما ایمو به کرات و به طور و سازمان بین

گسترده در کنوانسیون حقوق دریاها به عنوان سازمان بین

ت اصلی در ارتباط با مقررات کشتیرانی المللی دارای صلاحی

و دریانوردی در باب مسائل ایمنی، آلودگی ایجاد شده 

ولیت ناشی از ؤها، امنیت دریانوردی و مسناشی از کشتی

(. بر Wolfrum, 1999) آلودگی دریاها شناخته شده است

ترین همین اساس آلودگی دریایی به عنوان یکی از مهم

شود. این حوزه ی ایمو شناخته میهای تعریف شده براحوزه

خود دارای ابعاد مختلفی است و علل گوناگونی را شامل 

ترین منابع آلودگی دریایی دفع مواد شود. یکی از مهممی

له به حدی مورد توجه ایمو قرار گرفته أزاید است. این مس

اند. در این است که اسنادی متعددی از ایمو به آن پرداخته

به اهمیت مساله دفع ضایعات در آلودگی پژوهش با توجه 

بدیلی که ایمو به عنوان سازمان دریایی و نقش بی

دار در این زمینه دارد به بررسی نقش این سازمان صلاحیت

 .پردازددر مقابله با این نوع از آلودگی دریا می

 

 هامواد و روش
سیاسی  یموضوع مطالعه خود را نهادها ،ینهاد افتیره

را هم در بر  یالمللنیمختلف بهای که نهاد دهدقرار می

 ین رهیافت بر قواعد، رویه و چنین اگیرد. هممی

 نیا . بنابرایننمایدهای رسمی حکومت تمرکز میسازمان

و  المللنیروابط ب ،یاسیعلوم س یهانوع مطالعه بر رشته

 .(69١1)حقیقت،  است رگذاریثأت اریبس المللنیحقوق ب

چون های دولتی همنهادها یا سازمان نهادی،افت یالبته ره

ها و احزاب سیاسی مجریه، دادگاه همجلس قانونگذاری، قو

 افتیره"(. 69١1)اشتریان،  دهدقرار میرا نیز مد نظر 

 در مورد علل ییهابه ارائه گزاره ه،ینظر کیبه عنوان  ینهاد

 یاسیس یهاو به ارزش پردازدیم یاسیس ینهادها جیو نتا

عد قوا افت،یره نیا انیاعتقاد دارد. حام یـ دموکراس برالیل

مستقل، و  یاساس ریرا به عنوان متغ یقانون یهاهیو رو

 وابسته ریرا به عنوان متغ هایکارکرد و سرشت دموکراس

قواعد است که رفتار را  نیو معتقدند ا رندیگیدر نظر م

 یرادا زیروش ن کیعنوان  به ینهاد افتی. رهکندیم زیتجو

 یخیارو ت یـ قانون یرسم ،ییـ استقرا یفیتوص یژگیسه و

 ینهاد افتی. ره(69١1)حقیقت، "است یاسهیـ مقا

 یسیمکتب انگل کنندهنییتع یژگیعنوان وبه نیچنهم

 نیا ،یسیمکتب انگل دی. از دشودیشناخته م استیس

 یلالملنیب یهایهستند که به همکار یالمللنیب ینهادها

ها دولت اهداف و منافع مشترک در جامعه نیمأدر جهت ت
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 یهامفروض نیترمهم .(6911)مشیرزاده،  دهندیشکل م

 عبارتند از: یینهادگرا

ر بست ریثأتحت ت قاًیعم یاسینهادها: رفتار س تیاهم" -

و  ردیگیکه در چارچوب آن شکل م ردیگیقرار م ینهاد

 .ابدییم تیاهم

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

 ،یاسیس یها: نظامیریناپذینیبشیو پ یدگیچیپ -

 هستند. ریناپذینیبشیپ تاًیو ماه دهیچیپ

 یتابع شهی: رفتار کنشگران همیرمادیمنافع غ تیاهم -

 (.69١٩)های، "ستین یاز منفعت ماد یابزار

 نهادگرایی خصوص در مواردی شد گفته چه آن به توجه با

. است بحث قابل المللی دریانوردی،های بینسازمان و

 انعنو به المللی دریانوردیهای بینسازمان کهاین نخست

 روش در نتیجه شود؛می شناخته المللیبین نهادی

 حولت سیر به و بوده نهادها بررسی به مربوط که نهادگرایی

 با چنینهم .گیردمی قرار استفاده مورد پردازد،می هاآن

 این عملکرد روش، این در تاریخی سیر اهمیت به توجه

در باب پیشگیری و مقابله با آلودگی دریاها به ویژه  سازمان

آلودگی ناشی از دفع ضایعات در بستر تاریخی و واکنش 

  قرار بررسی و تحلیل آن به مقتضیات زمان خود، مورد

 عنوان هب استقرایی -توصیفی روش مبنا، همین بر. گیردمی

بنابراین برای این . است شده انتخاب مقاله این غالب روش

وضعیت آلودگی دریایی با نگاه  تاریخیپژوهش به توصیف 

و ویژه به آلودگی ناشی از دفع ضایعات توجه خواهد شد 

ایمو و نهاد درونی این سازمان  و عملکرد هاکارویژه به سپس

 شود.در قبال آن پرداخته می

 

 نتایج

 دریاها حقوق کنوانسیون در دریایی آلودگی

ـــیون حقوق  ـــه برخی از مباحث مطروحه در کنوانس ریش

در زمینه حفاظت از محیط زیســـت دریایی  63١4دریاها 

گردد. های مصــوب در کنفرانس اول برمیبه کنوانســیون

ــیون ــت محیط دریاها، آلودگی حقوق کنوانس این  را زیس

                                                           
1 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, Part 1, 

Article 1, Para 4 

ـــت محیط آلودگی"کنـد: می چنین تعریف  دریایی زیس

 هماد هرگونه مستقیمغیر یا مستقیم ورود از اسـت عبارت

ر د جمله از دریایی توسط بشر، زیسـت محیط به انرژی یا

 و هزند منابع به زیانبار هایآســیب به منتج که هااقیانوس

شــود. انســان می ســلامت تهدید دریایی و محیط زیســت

 و ماهیگیری جمله از های دریاییفعالیت مانع چنینهم

ـــتفاده دیگر  بردن بین از دریا و باعث از قانونی هایاس

ــودگوارایی می کاهش و دریا آب کیفیت  16 حدود 6."ش

 از حفاظت و حمایت دریاها به حقوق کنوانســیون از ماده

است )موسوی و  شده داده اختصاص دریائی زیست محیط

ــه طـور کـلـی بخش6932پـور، آرش  دوازدهم (. امــا ب

 زیســـت محیط به حفاظت از کنوانســـیون حقوق دریاها

ـــیون حقوق  491تا  634پردازد. مواد می دریایی کنوانس

ـــمت 6934دریـاها در این بخش قرار دارد )طلایی،  (. قس

تا  461پنجم از بخش دوازدهم کنوانسیون که شامل مواد 

ــپس به می 464 ــش منبع آلودگی دریا و س ــد، به ش باش

ـــگیری،بیننقش قوانین ملی و   و کــاهش المللی در پیش

ــت.  زیســت محیط در آلودگی کنترل دریایی پرداخته اس

 شش منبع معرفی شده در قسمت پنجم عبارت است از:

ـــی آلودگی - ـــده انجام هایفعالیت از ناش  در ش

  خشکی

 همنطق در دریا بسـتر در فعالیت از ناشـی آلودگی -

 ملی صلاحیت تحت

 و بستر در شده انجام هایفعالیت از ناشی آلودگی -

  آزاد دریاهای زیربستر

 زاید مواد دفع از ناشی آلودگی -

   هاکشتی تردد از ناشی آلودگی -

 اتمسفر. از ناشی آلودگی -

ـــتا،  ـــمت پنجم از بخش دوازدهم در همین راس مواد قس

یکسری اقدامات را کند تا ها را ملزم میدولت ،کنوانسیون

 باشد:میاتخاذ نمایند. این اقدامات به شرح ذیل 

پذیرش قوانین و مقررات برای پیشــگیری، کاهش و " -

کنترل آلودگی محیط زیســت دریایی ناشــی از منابع 

 هــا ثیر آنأمــذکور بــه ویژه قوانین و مقرراتی کــه تــ
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 ثیر قواعــد وأمنــابع آلودگی کمتر از تــ در مورد این

ــیه المللی و رویهمعیارهای بین ــیوه های توص ها و ش

 ،شده نباشد

هر نوع تصـــمیم دیگری که برای پیشـــگیری، اتخاذ  -

 د،هایی ضروری باشکاهش و کنترل چنین آلودگی

ـــش برای همـاهنگی برنـامــه - هـا در ارتبــاط بــا کوش

ــت  ــگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیس پیش

ای به دریایی ناشــی از منابع مذکور در ســطح منطقه

  ،طور مقتضی

ـــش در جهـت تدوین قواعد، معیارها، رویه - ها و کوش

ای از های توصیه شده در سطح جهانی و منطقهشیوه

ــازمان ــلاحیتهای بینجمله از طریق س دار المللی ص

ـــگیری، کــاهش و کنترل آلودگی محیط  برای پیش

ـــی از منابع مذکو ـــت دریـایی نـاش )طلایی،  "رزیس

6934.) 

المللی، کشــورهای بر همین اســاس بر طبق مقررات بین

قررات ملی نیز برای صــــاحــب پرچم بــایــد قوانین و م

ـــت تـدوین نمـاینــد. در  جلوگیری از آلودگی محیط زیس

 زا جلوگیری برای اقداماتی را ویژه ها باید بهنتیجه دولت

اتخاذ  عمدی مواد آلوده کننده دریا غیر و عمدی تخلیـه

در مجموع باید عنوان کرد که کنوانســیون حقوق  6نمایند.

ه محیط زیســت دریاها با توجه به طیف وســیع مقرراتی ک

ـــش می دهـد و مقرراتی که دارای نوآوری دریـایی را پوش

ــیون به عنوان  ــت که این کنوانس ــده اس ــت، باعث ش اس

ترین کنوانسیون محیط زیستی شناخته شود )سون و قوی

 (.6936، همکاران

 المللی دریانوردیسازمان بین

میلـادی، تغییر عمـده در تـدوین قواعــد  63از اواخر قرن 

ـــوی معاهدات دریـایی ر   داد. در این زمان، حرکت به س

ای مورد توجه قرار گرفت. جانبه به شـــکل گســـتردهچند

قراول این گونه ترین و پیشپـاریس از مهم 6١1٩قرارداد 

های پیش از (. در سال6913معاهدات است )ذاکرحسین، 

                                                           
1 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, Part 

12, Article 194, Para 3 
2 Organization for Communication and Transit 
3 United Maritime Authority 

ـــکلات مربوط به جنگ، هر یک از دولت های متفقین مش

مستقل حل و فصل می کردند. حمل و نقل خود را به طور 

ـــتی ـــرفت جنگ و کمبود رو به تزاید کش ها، امـا بـا پیش

مشـخ  شـد که این روش حل و فصــل کافی نیست. به 

همین سـبب وجود سازمانی که از طریق آن بتوان به این 

ــوح لازم بود. به همین منظور در  ــید به وض هماهنگی رس

 میلادی تصمیم 6361کنفرانس پاریس در دسـامبر سـال 

گرفته شــد که شــورای متحد حمل و نقل دریایی متحد 

بعد از جنگ جهانی اول و  (.Young, 1918تاسـیس شود )

ـــری  ـــای، یک س بر اســـاس بخش دوازدهم معاهده ورس

رفت هایی شکل گگیری کنوانسیونها برای شکلکنفرانس

المللی مربوط به ترانزیت، های بینخصـــوص رژیمکـه در 

ـــال  هاآهنراههـا و بنـادر و یا آب راه بود. در نهایت در س

ـــازمــان هــا، میلــادی و در ادامــه این کنفرانس 6341 س

شــکل گرفت.  ملل هوابســته به جامع 4ارتباطات و ترانزیت

ـــال  ـــازمان نیز تا قبل از جنگ جهانی دوم و در س این س

ی فعال بود. در طول جنگ نیز نهادی دیگر لـادیم 6393

میلادی  6322در ســال  9قدرت دریایی متحدتحت عنوان 

گیری و پی ریزی اقدامات ســیس شــد. تا پیش از شــکلأت

المللی برای تشکیل سازمان بین المللی دریانوردی در بین

ی، دو نهاد موقتی و زود گذر دیگر نیز لادیم 632١ســـال 

موقت شورای و  2شورای متحد مشورتی دریاییهای به نام

(. سرانجام 6693شکل گرفت )مرزبان،  ٩مشـورتی دریایی

پس از تشـکیل سـازمان ملل متحد، طی کنفرانسی که از 

 یشوراروز توسط  61ی و به مدت لادیم 632١فوریه  63

برگزار شـــد،  ســـازمان ملل متحد یو اجتماع یاقتصـــاد

 رتیمشــو المللیبین کنوانســیونی برای تشــکیل ســازمان

منعقد شد. این کنوانسیون سرانجام با  1)ایمکو(دریانوردی 

بیسـت و یک مورد تصـویب از سوی کشورها و با شرایطی 

ـــد. مقر لادیم 63٩١مارس  61خاص در  ی لازم الاجرا ش

این ســازمان در لندن قرار گرفت و اولین اجلاس ایمکو در 

میلادی تشــکیل شــد. این ســازمان با انعقاد  63٩3ژانویه 

4 United Maritime Consultative Council 
5 Provisional Maritime Consultative Council 
6 International Maritime Consultative Organization 
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های ال به عنوان یکی از سازمانای در همین سنامهموافقت

تخصصی سازمان ملل متحد شناسایی شد. ایمکو سرانجام 

ی لادیم 6311سیس آن در نوامبر أو با اصلاحیه در سند ت

ـــازمــان بین المللی دریــانوردی تغییر نــام داد. این بــه س

ـــلـاحیـه در  ـــد لـادیم 63١4می  44اص ی لازم الاجرا ش

المللی دریانوردی به عنوان سازمان بین (.69١3زاده، )بیگ

ـــت.  ـــتیرانی دریایی فعال اس متولی و راهنما در باب کش

ـــت دریایی و  توجـه ویژه بـه ایمنی دریـایی، محیط زیس

امنیت دریایی در حوزه وظایف اصلی این سازمان گنجانده 

 شده است.

 ایمو و آلودگی ناشی از دفع ضایعات

ه به ایی کبـه طور کلی نقش ایمو در مقابله با آلودگی دری

طور معمول آلودگی ناشــی از دفع ضــایعات را نیز شــامل 

شــود. این دو حوزه شــود، به دو حوزه کلی تقســیم میمی

شود. بر همین شـامل حوزه سـاختاری و قانون سـازی می

ــاختار، به بررســی موضــوع  اســاس و با توجه به همین س

 شود.پژوهش پرداخته می

 اقدامات ساختاری

ر بیشتر ب سازمان این اولیه شد تمرکزطور که عنوان همان

ــلاحی این، بر علاوه. بود کشــتیرانی در ایمنی دریایی  تص

ــازمان ــیار س ــورتی و وظایفش محدود بس  بود. اما در  مش

 ور هاینگرانی به رسیدگی منظور به میلادی، 631٩ سـال

 فتن آلودگی فرعی کمیته  نفت، آلودگی مورد در رشـد به

ــیسأت دریایی توســط ایمو ایمنی کمیته حمایت تحت  س

ــد ــال این کمیته فرعی در. ش  کمیته میلادی به 6313 س

ـــال داد. در نــام تغییر دریـایی آلودگی فرعی  6311 س

 کانال نزدیکی لیبریایی توری کانیون در میلـادی نفتکش

 دریا در خام نفت تن هزار 646 و دچار سانحه شد انگلیس

زمینه اقداماتی ایمو در این  حادثه، این از ریخت. پس فرو

ــاس کمیته حفاظت از محیط  ــروع کرد. بر همین اس را ش

زیســت دریایی به عنوان یک ارگان فرعی مجمع در ســال 

 سیس شدأمیلادی و در هشتمین اجلاس مجمع ت 6319

(Karim, 2015.) این کمیته مذکورســیس أدلیل اصــلی ت 

                                                           
1 Sub-Committee on Pollution Prevention and Response (PPR) 

المللی به وضــوح بر محیط زیســت بود که کشــتیرانی بین

ای هگذاشت و این مساله نیاز به بررسیتاثیرات میدریایی 

ـــت.  ـــوی ایمو داش  بــه همین منظورمنظم و دقیق از س

ـــترده ای در این زمینه به این کمیته واگذار اختیارات گس

ـــد کـه احتمالا منعکس ثیرات أکننده درک عمومی از تش

زیســت محیطی ایجاد شــده توســط کشــتیرانی بر محیط 

ـــت دریـا در زمان ت ـــیسأزیس  ,Chircop) کمیته بود س

در  ایمو ادامه یافت. اصــلاحات ،631٩ ســال (. در2015

ـــال و در نهمین اجلاس مجمع  و از طریق  ایمکوهمین س

 اظتحف کمیته، ایمکوتصویب اصلاحیه چهارم کنوانسیون 

ـــت محیط از ـــلی ایمو  دریایی زیس به عنوان ارگانی اص

ــال  ــلاحیه در س ــد. این اص میلادی لازم 63١4نهادینه ش

(. طبق اصلاحیه، جایگاه کمیته Karim, 2015) الاجرا شـد

ـــلی ومزبور ارتقاء یافته و به عنوان یکی از کمیته  های اص

ی را اتخصصی شناخته شد. این کمیته باید هر نوع مساله

ه جلوگیری و کنترل آلودگی که در حیطه سازمان مربوط ب

 ,IMOها باشد، مد نظر قرار دهد )دریایی ناشـی از کشتی

1975 .) 

 و آلودگی از پیشـــگیری فرعی در ادامه این روند، کمیته

 در ابتدا کمیته فرعی مایعات شـــکل گرفت. 6آن با مقابله

های فرعی نُه گانه که گازها به عنوان یکی از کمیته و فله

میلادی بود، برای  6331-6331نشـست نتیجه اصـلاحات 

هـای مایعات فله و گازها تمرکز بر حمـل و نقـل محمولـه

های فعالیتش، سـیس شـد. اما این کمیته در طول سالأت

ـــمت دیگری چرخید و برنامه  تمرکز کـارکردی آن بـه س

ــد و عمدتاً ــائل محیط کاری آن متحول ش ــتی به مس زیس

محیط زیست  مرتبط شد. از سوی دیگر مساله حفاظت از

های مهم سـازمان تبدیل شده بود. با نیز به یکی از دغدغه

ـــده و این کـه نام نهاد ـــرایط گفتـه ش های توجـه بـه ش

ـــب منعکس کننده زیرمجموعـه ایمو بـاید به نحوی مناس

 کارکرد این نهادها باشــند، در نتیجه کمیته فرعی مایعات

 بلهقام و آلودگی از پیشــگیری فرعی گازها به کمیته و فله

های فرعی ایمو، این از میان کمیته 4تغییر نام یافت. آن با

تر اسـت چرا که بسـیاری از اسناد ایمو کمیته از همه مهم

2 Maritime Safety Committee, 92nd session, Agenda item 22 

(MSC 92/22) 



 ... المللی دریانوردی در جلوگیری از آلودگی ناشی از دفع ضایعاتنقش سازمان بین             و همکاران            اکبرپور 

21 
 

ــت دریا می ــد )مربوط به محیط زیس (. Karim, 2015باش

این کمیته به همه مسـائل مربوط به پیشگیری از آلودگی 

قرار  پردازد کـه در حوزه فعالیت ایموو مقـابلـه بـا آن می

مارپل  های کنوانســیوندارد. این مســائل از تمام ضــمیمه

 های آبزی مضر در آبگرفته تا کنترل و مدیریت ارگانیسم

ها؛ ســیستم ضد خزه، آمادگی و توازن و رسـوبات کشـتی

ـــی از نفت و مواد  مقـابله و همکاری در مورد آلودگی ناش

ـــایعات را در بر  ـــر و مبحث مهم دفع ض خطرنـاک و مض

 (.IMO, 2018) گیردمی

 سازاقدامات قانون

 دسن چندین وسیله به نهادی و قانونی مهم اصـلاحات این

ــتیبانی می حقوقی ــود. به طور کلی برخی معاهدات پش ش

ایمو دارای ســرشــت خاص و به طور انحصــاری به منظور 

یکی  اند.پیشگیری از آلودگی دریایی تدوین و مصوب شده

ـــیونترین این معـاهدات، از مهم ـــگیری کنوانس  از پیش

ــی دریایی آلودگی ــایعات دفع از ناش ــایر و ض  یا مواد س

است. این معاهده به طور اختصاصی به  لندن کنوانسـیون

 پردازد.مبحث آلودگی ناشی از دفع ضایعات می

  کنوانسییون ییگیییی از آلودگی دریایی ناشی

از دفع ضایعات و سایی مواد یا کنوانسیون لندن 

   2لادیمی 2791مصوب 

 مللیالبین هایکنوانســیون اولین از یکی این کنوانســیون

 ایهفعالیت در برابر دریایی زیست محیط از حفاظت برای

هدف . میلادی اجرایی شـد 631٩ سـال از که انسـانی بود

ـــیون،  آلودگی منابع تمـامی ثرؤم کنترل ترویج کنوانس

 از جلوگیری برای لازم اقدامات همـه اتخـاذ و دریـایی

ــط دریا آلودگی ــایعات تخلیه توس ــت دیگر مواد و ض . اس

عضو دارد که قریب  ١1 حاضر حال کنوانسـیون مذکور در

المللی را در بر درصــد حجم کشــتیرانی تجاری بین 16به 

 (. IMO, 2019) گیردمی

ـــیون در مواد اول و دوم خود بــه طرف هــای این کنوانس

ی و بر شـود که به صورت فردی یا جمعمتعاهد متذکر می

اقتصادی، اقدامات لازم را  و فنی های علمی،اساس توانایی

                                                           
1 Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping 

of Wastes and Other Matter 1972" or "London Convention  

ـــط دفع  در جهت کنترل و جلوگیری از آلودگی دریا توس

ـــایعـات، انجـام دهنـد. ـــایعات،  ض در باب تعریف دفع ض

ـــیون حقوق دریـاهـا در پـاراگراف  ماده یک به  ٩کنوانس

تعریف دفع ضــایعات پرداخته اســت. طبق این ماده دفع 

 شود:مل موارد ذیل میضایعات شا

 از دیگر مواد یا زائد مواد عمـدی تخلیـه گونـه هر -

 ســاخت ســازه دیگر یا و ســکوها هواپیما، ها،کشــتی

 دریا، در دست انسان

 هاسکو هواپیماها، ها،کشتی از عمدی تخلیه گونه هر -

 دریا. در انسان دست ساخت هایسازه سایر یا و

ـــایعات ـــیون لندن از دفع ض نیز بر همین  تعریف کنوانس

 بندیتقســیم به چنیناین کنوانســیون هم 4منوال اســت.

 صــدمه در هاآن بالقوه توانایی حســب بر ضــایعات و مواد

ـــت به زدن  بودن خطرناک میزان و دریایی محیط زیس

بر همین اسـاس این ضایعات و مواد را به  پرداخته اسـت.

 تفهرس سه دسته تقسیم نموده است. دسته اول ملقب به

 خاطر به شود کهاست و شامل ضایعات و موادی می هسـیا

 زنده، موجودات دریافت تجمع و پایداری بودن، ســـمی

 خاکستری است. دسته دوم ملقب به فهرست شده ممنوع

 اثرات شود که دارایاسـت و شـامل ضـایعات و موادی می

 نهات و سیاه است فهرست به مواد نسبت ایویژه اما مشابه

 های ویژه،مراقبت از اطمینان و قبلی خاص مجوز کسب با

 هســـتند. صـــدور مجوز به این علت اســـت که دفع قابل

 محیط با مواد و ضــایعات تا تماس گردد حاصــل اطمینان

ــت دریایی، ــچی،  بر جای نگذارد مخربی اثرات زیس )فرش

69١9). 

 3میلادی 2771 ییوتکل لندن مصوب 

 مصوب کنوانسیون لندن پروتکل میلادی، 6331 سـال در

 کنوانسیون لندن کردن مدرنیزه این پروتکل با هدف شـد.

ــینی آن ــد و در نهایت جانش  در لندن پروتکل. تدوین ش

این  حاضــر حال در .اجرایی شــد 4661 مارس 42 تاریخ

  .(IMO, 2019دارد ) عضو ٩6 پروتکل

تر در باب تعریف دفع ضایعات، این پروتکل به صورت کامل

2 Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping 

of Wastes and Other Matter, Article 3, Para 1 
3 London Protocol 
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دیگر، حوزه تعریف دفع ضایعات و با اضـاف نمودن دو بند 

ـــترده ـــت. علــاوه بر دو بنــدی کــه در را گس تر نموده اس

چنین کنوانســـیون لندن کنوانســـیون حقوق دریاها و هم

ـــت، دو بنـد دیگر که عبارتند از  ـــده اس  هرگونه"ذکر ش

 زیرخاک و دریا بستر در مواد سایر یا هازباله سـازیذخیره

 ساخته هایسازه سایر یا سـکوها ها،کشـتی از حاصـل که

 واژگونی یا رهاسازی هرگونه" و "است دریا در بشر دسـت

 که دریا در بشر دست سـاخته هایسـازه سـایر یا سـکوها

، را هم به تعریف دفع "اســـت عمومی انهدام هدفش تنها

ــت. ــافه نموده اس ــایعات اض ــبیه پروتکل هدف 6ض  به ش

 ت.اس ترکننده محدود پروتکل، اما است کنوانسـیون لندن

ــتفاده ــگیرانه رویکرد از اس  کی عنوان به احتیاطی و پیش

را تصویب کرد. رویه معکوس این  معکوس رویه کلی، تعهد

ه ب اینکه مگر اســت ممنوع نوع تخلیه همه گونه اســت که

(. موارد مجاز IMO, 2019اعلام شده باشد ) مجاز صراحت

 زا شود که پسشناخته می "معکوس لیست"تحت عنوان 

مجوز قابلیت دفع دارند.  صــدور پروانه و دقیق ارزیابی یک

 :است زیر موارد شامل لیست

 لایروبی مواد -

 فاضلاب لجن -

 ماهی ضایعات -

ساخت دست  هایسازه سایر یا سکوها و کشتی -

 دریا در انسان

 معدنی فاقد اثر مانند شناسیمعدنی زمین مواد -

 معدنی ضایعات

 طبیعی با منشاء ارگانیک مواد -

  بتن و فولاد آهن، شامل اقلام عمده -

 (.IMO, 2016کربن ) اکسید جذب و ذخیره دی -

 هایدستورالعمل عمومی و هایدر این لیست، دستورالعمل

گنجانده شده  معکوس لیست در ضایعات همه برای خاص

 برای گام به گام مراحل شامل هادسـتورالعمل این. اسـت

مد نظر قرار  دریادر  دفع برای که ضــایعاتی اســت ارزیابی

 پسماندها، از پیشگیری هایممیزی جمله از گرفته اسـت

                                                           
1 1996 Protocol to the Convention on the Prevention of Marine 

Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, Article 1, 

Para 4 

 اثرات ارزیابی ضــایعات، خصــوصــیات ها،جایگزین ارزیابی

 محل انتخاب ناشــی از دفع ضــایعات، محیطی نامطلوب

  .(IMO, 2012) مجوز صدور و نظارت و دفن

ـــترش حوزه اعمال قوانین یکی از نوآوری هـا پروتکل، گس

ـــیون لنــدن، قوانین و  ـــیون لنــدن بود. کنوانس کنوانس

ـــتـانـداردهـای جهـانی را قابل اجرا در تمامی آب های اس

ـــت. اما دانیم هاهای داخلی دولتدریایی به غیر از آب س

ی ی قبلهامیتصممیلادی با در نظر گرفتن  6331پروتکل 

و اجرا شده از جانب طرفین قرارداد، مفهوم دریا را به بستر 

 (. اینMihneva – Natova, 2005) بســتر بســط داد و زیر

ـــت. پروتکل، ـــیم نموده اس  وظایفی را نیز برای ایمو ترس

ـــ پروتکـل مـذکور، ـــاوره مینأولیت تؤمس  مورد در مش

ـــی و برداریبهره ـــترس  در تعامل کافی، منـابع بـه دس

 هایســـازمان با همکاری و زیســـتی محیط هایارزیابی

ــلاحیت دارای المللیبین ــگیری مورد در ص  لکنتر و پیش

ـــت آلودگی ـــپرده اس  این چنین طبقهم. را بــه ایمو س

 قبال در همکاری و کنندگی همـاهنـگ نقش پروتکـل،

 و دسـترسی و آموزش زمینه در فنی همکاری ها وفعالیت

 در کشــورهای با یزیســت محیط دانش و هافناوری تبادل

 IMO Legalاســت ) شــده واگذار ایمو را به توســعه حال

Committee, 2014).  ــاوه بر این مــاده پروتکــل  64عل

کنوانسیون لندن که  ١کنوانسـیون لندن در راستای ماده 

ــو با ماده  ــیون حقوق دریاها می 631همس ــد، کنوانس باش

ـــو هایدولـت ـــترک منافع دارای عض  یمنطقه در مش

ـــویق خـاص را جغرافیـایی  وارد هم بـا تـا کنـدمی تش

لندن و  کنوانســـیون با وهمســـ ایمنطقه هایتوافقنامه

 با ســـازگار ایمنطقه هایاین توافق. پروتکل آن شـــوند

 برنامه ایمنطقه دریاهای چهارچوب در لندن کنوانســیون

ــازمان محیط زیســت  این. گیرندمی شــکل متحد ملل س

 زیست محیط از حفاظت کنوانسیون شامل هاکنوانسـیون

 زا حفاظت کنوانسیون مدیترانه، سـاحلی منطقه و دریایی

ی جنوب اقیانوس آرام منطقه زیست محیط و طبیعی منابع

ــیون و ــیاه دریای از حفاظت کنوانس  آلودگی برابر در س
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 تزیس محیط از حفاظت علاوه بر این کنوانسیون. شودمی

ــاحلی مناطق و دریایی ــرقی جنوب س ــی آرام ش  اقیانوس

 ناشی دریایی آلودگی از پیشـگیری مورد در مفادی حاوی

ــایعات دفع از ــت دریا در رادیواکتیو ض  IMO Legal) اس

Committee, 2014).  در مجموع این کنوانسیون و پروتکل

دفع ضایعات داشته  هایفعالیت تنظیم آن نقش مهمی در

ه ریخت دریا به که را آلوده مواد توانسته است مقدار است و

 از بیشتر دهد. همین امر موجب حفاظت کاهش شـودمی

شود. علاوه بر آن می حیاتی منابع و دریایی زیسـت محیط

 و ماهیگیری صنایع آن این اسـناد موجب شـده اسـت که

 از گردشـــگری به عنوان صـــنایع با اهمیت مرتبط با دریا

 .(IMO, 2016)گزند آلودگی در امان باشند 
 

 بحث
 دوب از آن با مقابله و دریایی زیست محیط آلودگی لهأمسـ

 هایماموریت و هادغدغه ترینمهم از تاکنون ایمو سیسأت

 منجر که مواردی افزایش ویژه به. است بوده سـازمان این

 این ولیتؤمســـ پیش از بیش شـــدمی دریا آلودگی به

 ینا. ساخت نمایان دریایی آلودگی با مقابله راه در سازمان

 .شد ایمو ساختار در دگرگونی و تغییر شـروع سـرآغاز امر

ــاس همین بر ــت محیط از حفاظت کمیته ابتدا اس  زیس

 یک عنوان به ایمو اسـاسنامه بر وارده اصـلاحات با دریایی

 در و سپس. شد شناسایی سازمان اسـاسـی و اصـلی رکن

ــتم قرن اواخر  و بیســت قرن اوایل در آن ادامه در و بیس

 آن اب مقابله و آلودگی از پیشـــگیری فرعی کمیته یکم،

 باب در مطرح مباحث ترینمهم از یکی اما. شــد ســیسأت

ــ به دریایی آلودگی ــی دریایی آلودگی لهأمس  دفع از ناش

ــایعات ــت مرتبط ض این امر به حدی مورد توجه ایمو  .اس

قرار گرفــت کــه بــه منظور جلوگیری از این نوع آلودگی، 

خود را موظف به تدوین سندی سطح بالا و جهانشمول در 

 زا پیشگیری این امر نمود. این سـند با عنوان کنوانسـیون

ــی دریایی لودگیآ ــایعات دفع از ناش ــایر و ض  یا مواد س

 کلی طور مصوب شد. به 6314لندن در سال  کنوانسـیون

ــیون، این ــایعات تخلیه غیرمجاز هایفعالیت کنوانس  و ض

ــوزاندن  اوایل و میلادی 6316 دهه اواخر در که را آن س

ــترش میلادی 6316 دهه  زیادی حدود تا بود، یافته گس

ـــیون هایطرف چنینهم. نمود متوقف  موافقت کنوانس

 تخلیه کنترل نظارتی، هایبرنامه اجرای بـا کـه کردنـد

 از تضایعا دفع کنوانسیون، این. کنند مدیریت را ضایعات

 را رژیم این تدریج به سپس و داد قرار هدف را خاصی نوع

 دفع برای هاممنوعیــت اینکـه کمـا. نمودنـد محـدودتر

 سـوزاندن برای چنینهم و رادیواکتیو و صـنعتی ضـایعات

در . آمد در اجرا به دریا، در فاضــلاب و صــنعتی ضــایعات

ادامه پروتکلی اصــلاحی بر کنوانســیون موجبات محدودتر 

کردن دفع ضایعات و مدرنیزاسیون کنوانسیون را بر عهده 

 هایفعالیت تنظیم در مهمی نقش پروتکل گرفـت. این

 را آلوده مواد مقدار است توانسـته زیرا دارد، ضـایعات دفع

 موجب امر همین. دهد کاهش شــود،می ریخته دریا به که

 آن حیاتی منابع و دریایی زیست محیط از بیشتر حفاظت

 از حفاظت مانند دیگری مزایای اساس همین بر. شـودمی

 و ماهیگیری جمله از دریا اقتصـــادی کاربردهای برخی

 به دنلن پروتکل این، بر علاوه. کندمی مینأت را گردشگری

 لتبدی پایدار توســعه اهداف به دســتیابی برای ایوســیله

 و حفظ جمله از هدف چندین به که زیرا اســت شــده

 تامنی دریایی، منابع دریاها، ها،اقیانوس از پایدار اســتفاده

 همچنین. نمایدمی کمک پایدار اقتصــادی رشــد و غذایی

ـــایر کنار در پروتکـل این  و تکمیلی نقش معاهدات، س

 و نموده ایفا زیســت محیط حفظ جهت در را ایبازدارنده
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Abstract 
Marine pollution has long been cited as one of the priorities and high-level goals of the 

International Maritime Organization (IMO), with marine pollution by dumping of wastes 

being considered one of the most important issues raised by IMO. The present study seeks to 

study the performance of IMO as the authority in charge. Overall, IMO has paved the ground 

for tackling different types of marine pollution through changing its structure and bringing it 

in line with the objectives stipulated in its statute. The establishment of the Marine 

Environment Protection Committee and the subsequent formation of the Sub-Committee on 

Pollution Prevention and Response clearly demonstrate IMO's special emphasis on combating 

different types of pollution, particularly pollution by dumping of wastes. In addition, drafting 

and ratifying the special Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of 

Wastes and Other Matter (London Convention) and its Protocol has greatly helped concentrate 

efforts aimed at fighting this type of pollution. The Convention and its Protocol govern waste 

disposal control through implementing supervisory programs. Moreover, the Convention 

initially targeted disposal of a certain type of waste and further narrowed the scope of the 

regime gradually, which led to further protection of the marine environment and marine 

interests, including marine economic interests. Overall, the London Convention and its 

protocol have made waste disposal pollution the focus of the maritime community and 

provided appropriate legal tools to control and prevent this type of pollution. 

 
 

Key words: International Maritime Organization, London Convention, Marine Environment 

Protection Committee, Convention on the Law of the Sea, London Protocol
 

* Corresponding Author’s email: mirabbassi.bagher@gmail.com 

 

  

mailto:mirabbassi.bagher@gmail.com

