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چکیده
آلودگی دریایی از دیرباز به عنوان یکی از الویتها و اهداف سطططبا بالاا سطططازنان ب المللی دریانوردا (ایمو) نبرح بوده
اسططتد در ای ن ان آلودگی نا ططی از دفع ضططایتاب بهعنوان یکی از نهمتری نباحث نبروحه توسططا ایمو نورد تو ه بوده
اسطتد ای ژووه

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

تغ ر در سطاتاار و ناناسط سطازا آن با اهداف نرطرح در اساسنانه تودز زن نه را براا نقابله با انواع آلودگی دریایی نه ا
نموده اسطتد تأسط

کم اه حااتت از نی ا زیتت دریایی و سس

ت أس

کم اه فرعی آلودگیهاا دریایی و نقابله با آن

به وضططوح بر تأک د ویوه ایمو براا نقابله با انواع آلودگی به ویوه آلودگی نا ططی از دفع ضططایتاب ا ططاره داردد علاوه بر ای
تدوی و ترطوی

کنوانت ون اتاراای ژ گی را از آلودگی دریایی نا ی از دفع ضایتاب و سایر نواد (کنوانت ون لندن) و

ژروتکط آنز بطه تمرک بر نبطارزه با ای نوع آلودگی کمف فراوانی نموده اسطططتد ای کنوانتططط ون و ژروتک آن با ا راا
برنانههاا نظارتیز کنارل تخل ه ضطایتاب را ندیریت نینمایدد همچن
را هدف قرار داد و سطس

ای کنوانتط ون در ابادا دفع ضایتاب از نوع تاای

به تدریج ای رژیم را نیدودتر نمودد ای نتطأله سب

حااط از دریا از مله ننافع اقارطادا دریایی ب

از ژ

د تا نی ا زیتت دریایی و سایر ننافع

نیافظت ودد در نجموع کنوانت ون لندن و ژروتک آن باعث

ططد که آلودگی نا ططی از دفع ضططایتاب در نرک تو ه انته دریایی قرار گ رد و اب ار حقوقی نناسطط

در هت کنارل و

ژ گی را ای نوع آلودگی فراهم ودد
واژههای کلیدی :سططازنان ب المللی دریانورداز کنوانتطط ون لندنز کم اه حااتت از نی ا زیتططت دریاییز کنوانتطط ون
حقوق دریاهاز ژروتک لندن
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نقش سازمان بینالمللی دریانوردی در جلوگیری از آلودگی ناشی از دفع ضایعات ...

مقدمه
از مزایای راههای دریایی در زمینه حمل و نقل کالا ،ظرفیت
بسیار زیاد حمل و نقل از طریق دریا ،هزینه پائین حمل و
نقل و میزان ایمنی بیشتر است که همین دلایل سبب شده
است بیش از یک و میلیون و پانصد هزار دریانورد در نقل
و انتقال کالا در تجارتی جهانی به ارزش پنج تریلیون دلار
نقش مهمی ایفا کنند (منصوری .)6931 ،علیرغم اینکه
هدف اصلی و اولیه تشکیل سازمان بینالمللی دریانوردی،
وجود ساز و کاری بینالمللی برای افزایش ایمنی در دریا
بود اما قبل از لازمالاجرا شدن کنوانسیون در سال 63٩١
میلادی ،توجه این سازمان نوپا به تهدید آلودگی محیط
زیستدریایی ناشی از کشتیها به ویژه آلودگی ناشی از
نفت جلب شد .در نتیجه سازمان بینالمللی دریانوردی
مسؤولیت اداره امور و ارتقاء آن را تقبل نمود .بنابراین بهبود
ایمنی دریانوردی و جلوگیری از آلودگی دریایی ،از همان
ابتدا جزو مهمترین اهداف این سازمان بوده است (طلایی و
حیدری .)6932 ،در این میان یکی از بسترهای مهم برای
ایفای نقش توسط ایمو ،کنوانسیون حقوق دریاها بود.
کنوانسیون حقوق دریاها ،وظایفی را جهت همکاری در
سطح بینالمللی و منطقهای برای دولتها تعیین کرده
است .این وظایف به طور مستقیم و یا از طریق سازمانهای
بینالمللی دارای صلاحیت به انجام میرسند .ایمو به عنوان
یکی از مؤسسات سازمان ملل ،دارای صلاحیتی ویژه در
مسائل مربوط به دریانوردی و کشتیرانی است .کنوانسیون
حقوق دریاها به ندرت نام سازمانی خاص را ذکر میکند
اما نام ایمو تنها یک بار به صراحت و در ضمیمه هشتم
کنوانسیون ذکر شده است .علاوه بر ایمو ،سازمانهای
بینالمللی دیگری هم وجود دارند که در برخی از مسائل
دریانوردی دارای صلاحیت محسوب میشوند از جمله این
سازمانها کنفرانس سازمان ملل در مورد تجارت و توسعه
و سازمان بین المللی کار است اما ایمو به کرات و به طور
گسترده در کنوانسیون حقوق دریاها به عنوان سازمان بین
المللی دارای صلاحیت اصلی در ارتباط با مقررات کشتیرانی
و دریانوردی در باب مسائل ایمنی ،آلودگی ایجاد شده
ناشی از کشتیها ،امنیت دریانوردی و مسؤولیت ناشی از
24

آلودگی دریاها شناخته شده است ( .)Wolfrum, 1999بر
همین اساس آلودگی دریایی به عنوان یکی از مهمترین
حوزههای تعریف شده برای ایمو شناخته میشود .این حوزه
خود دارای ابعاد مختلفی است و علل گوناگونی را شامل
میشود .یکی از مهمترین منابع آلودگی دریایی دفع مواد
زاید است .این مسأله به حدی مورد توجه ایمو قرار گرفته
است که اسنادی متعددی از ایمو به آن پرداختهاند .در این
پژوهش با توجه به اهمیت مساله دفع ضایعات در آلودگی
دریایی و نقش بیبدیلی که ایمو به عنوان سازمان
صلاحیتدار در این زمینه دارد به بررسی نقش این سازمان
در مقابله با این نوع از آلودگی دریا میپردازد.

مواد و روشها
رهیافت نهادی ،موضوع مطالعه خود را نهادهای سیاسی
قرار میدهد که نهادهای مختلف بینالمللی را هم در بر
میگیرد .همچنین این رهیافت بر قواعد ،رویه و
سازمانهای رسمی حکومت تمرکز مینماید .بنابراین این
نوع مطالعه بر رشتههای علوم سیاسی ،روابط بینالملل و
حقوق بینالملل بسیار تأثیرگذار است (حقیقت.)69١1 ،
البته رهیافت نهادی ،نهادها یا سازمانهای دولتی همچون
مجلس قانونگذاری ،قوه مجریه ،دادگاهها و احزاب سیاسی
را نیز مد نظر قرار میدهد (اشتریان" .)69١1 ،رهیافت
نهادی به عنوان یک نظریه ،به ارائه گزارههایی در مورد علل
و نتایج نهادهای سیاسی میپردازد و به ارزشهای سیاسی
لیبرال ـ دموکراسی اعتقاد دارد .حامیان این رهیافت ،قواعد
و رویههای قانونی را به عنوان متغیر اساسی مستقل ،و
کارکرد و سرشت دموکراسیها را به عنوان متغیر وابسته
در نظر میگیرند و معتقدند این قواعد است که رفتار را
تجویز میکند .رهیافت نهادی به عنوان یک روش نیز دارای
سه ویژگی توصیفی ـ استقرایی ،رسمی ـ قانونی و تاریخی
ـ مقایسهای است"(حقیقت .)69١1 ،رهیافت نهادی
همچنین بهعنوان ویژگی تعیینکننده مکتب انگلیسی
سیاست شناخته میشود .از دید مکتب انگلیسی ،این
نهادهای بینالمللی هستند که به همکاریهای بینالمللی
در جهت تأمین اهداف و منافع مشترک در جامعه دولتها
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شکل میدهند (مشیرزاده .)6911 ،مهمترین مفروضهای
نهادگرایی عبارتند از:
 "اهمیت نهادها :رفتار سیاسی عمیقاً تحت تأثیر بسترنهادی قرار میگیرد که در چارچوب آن شکل میگیرد و
اهمیت مییابد.
 اهمیت تاریخ :میراث گذشته برای حال قابل توجه است. پیچیدگی و پیشبینیناپذیری :نظامهای سیاسی،پیچیده و ماهیتاً پیشبینیناپذیر هستند.
 اهمیت منافع غیرمادی :رفتار کنشگران همیشه تابعیابزاری از منفعت مادی نیست"(های.)69١٩ ،
با توجه به آن چه گفته شد مواردی در خصوص نهادگرایی
و سازمانهای بینالمللی دریانوردی ،قابل بحث است.
نخست اینکه سازمانهای بینالمللی دریانوردی به عنوان
نهادی بینالمللی شناخته میشود؛ در نتیجه روش
نهادگرایی که مربوط به بررسی نهادها بوده و به سیر تحول
آنها میپردازد ،مورد استفاده قرار میگیرد .همچنین با
توجه به اهمیت سیر تاریخی در این روش ،عملکرد این
سازمان در باب پیشگیری و مقابله با آلودگی دریاها به ویژه
آلودگی ناشی از دفع ضایعات در بستر تاریخی و واکنش
آن به مقتضیات زمان خود ،مورد بررسی و تحلیل قرار
میگیرد .بر همین مبنا ،روش توصیفی -استقرایی به عنوان
روش غالب این مقاله انتخاب شده است .بنابراین برای این
پژوهش به توصیف تاریخی وضعیت آلودگی دریایی با نگاه
ویژه به آلودگی ناشی از دفع ضایعات توجه خواهد شد و
سپس به کارویژهها و عملکرد ایمو و نهاد درونی این سازمان
در قبال آن پرداخته میشود.

نتایج
آلودگی دریایی در کنوانسیون حقوق دریاها
ریشـــه برخی از مباحث مطروحه در کنوانســـیون حقوق
دریاها  63١4در زمینه حفاظت از محیط زیســـت دریایی
به کنوانســیونهای مصــوب در کنفرانس اول برمیگردد.
کنوانســیون حقوق دریاها ،آلودگی محیط زیســت را این

چنین تعریف میکنـد" :آلودگی محیط زیســـت دریایی
عبارت اسـت از ورود مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه ماده
یا انرژی به محیط زیسـت دریایی توسط بشر ،از جمله در
اقیانوسها که منتج به آســیبهای زیانبار به منابع زنده و
محیط زیســت دریایی و تهدید ســلامت انســان میشــود.
همچنین مانع فعالیتهای دریایی از جمله ماهیگیری و
دیگر اســـتفادههای قانونی از دریا و باعث از بین بردن
کیفیت آب دریا و کاهش گوارایی میشــود" 6.حدود 16
ماده از کنوانســیون حقوق دریاها به حمایت و حفاظت از
محیط زیست دریائی اختصاص داده شده است (موسوی و
آرشپـور .)6932 ،امــا بــه طـور کـلـی بخش دوازدهم
کنوانســـیون حقوق دریاها به حفاظت از محیط زیســـت
دریایی میپردازد .مواد  634تا  491کنوانســـیون حقوق
دریـاها در این بخش قرار دارد (طلایی .)6934 ،قســـمت
پنجم از بخش دوازدهم کنوانسیون که شامل مواد  461تا
 464میباشــد ،به شــش منبع آلودگی دریا و ســپس به
نقش قوانین ملی و بینالمللی در پیشـــگیری ،کــاهش و
کنترل آلودگی در محیط زیســت دریایی پرداخته اســت.
شش منبع معرفی شده در قسمت پنجم عبارت است از:
 آلودگی ناشـــی از فعالیتهای انجام شـــده درخشکی
 آلودگی ناشـی از فعالیت در بسـتر دریا در منطقهتحت صلاحیت ملی
 آلودگی ناشی از فعالیتهای انجام شده در بستر وزیربستر دریاهای آزاد
 آلودگی ناشی از دفع مواد زاید آلودگی ناشی از تردد کشتیها آلودگی ناشی از اتمسفر.در همین راســـتا ،مواد قســـمت پنجم از بخش دوازدهم
کنوانسیون ،دولتها را ملزم میکند تا یکسری اقدامات را
اتخاذ نمایند .این اقدامات به شرح ذیل میباشد:
 "پذیرش قوانین و مقررات برای پیشــگیری ،کاهش وکنترل آلودگی محیط زیســت دریایی ناشــی از منابع
مــذکور بــه ویژه قوانین و مقرراتی کــه تـأثیر آنهــا

1

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, Part 1,
Article 1, Para 4

14

اکبرپور و همکاران

نقش سازمان بینالمللی دریانوردی در جلوگیری از آلودگی ناشی از دفع ضایعات ...

در مورد این منــابع آلودگی کمتر از ت ـأثیر قواعــد و
معیارهای بینالمللی و رویهها و شــیوه های توصــیه
شده نباشد،
 اتخاذ هر نوع تصـــمیم دیگری که برای پیشـــگیری،کاهش و کنترل چنین آلودگیهایی ضروری باشد،
 کوشـــش برای همـاهنگی برنـامــههـا در ارتبــاط بــاپیشــگیری ،کاهش و کنترل آلودگی محیط زیســت
دریایی ناشــی از منابع مذکور در ســطح منطقهای به
طور مقتضی،
 کوشـــش در جهـت تدوین قواعد ،معیارها ،رویهها وشیوههای توصیه شده در سطح جهانی و منطقهای از
جمله از طریق ســازمانهای بینالمللی صــلاحیتدار
برای پیشـــگیری ،کــاهش و کنترل آلودگی محیط
زیســـت دریـایی نـاشـــی از منابع مذکور" (طلایی،
.)6934
بر همین اســاس بر طبق مقررات بینالمللی ،کشــورهای
صــــاحــب پرچم بــایــد قوانین و مقررات ملی نیز برای
جلوگیری از آلودگی محیط زیســـت تـدوین نمـاینــد .در
نتیجه دولتها باید به ویژه اقداماتی را برای جلوگیری از
تخلیـه عمدی و غیر عمدی مواد آلوده کننده دریا اتخاذ
نمایند 6.در مجموع باید عنوان کرد که کنوانســیون حقوق
دریاها با توجه به طیف وســیع مقرراتی که محیط زیســت
دریـایی را پوشـــش میدهـد و مقرراتی که دارای نوآوری
اســت ،باعث شــده اســت که این کنوانســیون به عنوان
قویترین کنوانسیون محیط زیستی شناخته شود (سون و
همکاران.)6936 ،

جنگ ،هر یک از دولتهای متفقین مشـــکلات مربوط به
حمل و نقل خود را به طور مستقل حل و فصل می کردند.
امـا بـا پیشـــرفت جنگ و کمبود رو به تزاید کشـــتیها،
مشـخ شـد که این روش حل و فصــل کافی نیست .به
همین سـبب وجود سازمانی که از طریق آن بتوان به این
هماهنگی رســید به وضــوح لازم بود .به همین منظور در
کنفرانس پاریس در دسـامبر سـال  6361میلادی تصمیم
گرفته شــد که شــورای متحد حمل و نقل دریایی متحد
تاسـیس شود ( .)Young, 1918بعد از جنگ جهانی اول و
بر اســـاس بخش دوازدهم معاهده ورســـای ،یک ســـری
کنفرانسها برای شکلگیری کنوانسیونهایی شکل گرفت
کـه در خصـــوص رژیمهای بینالمللی مربوط به ترانزیت،
آب راههـا و بنـادر و یا راهآهنها بود .در نهایت در ســـال
 6341میلــادی و در ادامــه این کنفرانسهــا ،ســـازمــان
ارتباطات و ترانزیت 4وابســته به جامعه ملل شــکل گرفت.
این ســـازمان نیز تا قبل از جنگ جهانی دوم و در ســـال
 6393میلـادی فعال بود .در طول جنگ نیز نهادی دیگر
تحت عنوان قدرت دریایی متحد 9در ســال  6322میلادی
تأســیس شــد .تا پیش از شــکلگیری و پی ریزی اقدامات
بین المللی برای تشکیل سازمان بین المللی دریانوردی در
ســـال  632١میلادی ،دو نهاد موقتی و زود گذر دیگر نیز
به نامهای شورای متحد مشورتی دریایی 2و شورای موقت
مشـورتی دریایی ٩شکل گرفت (مرزبان .)6936 ،سرانجام
پس از تشـکیل سـازمان ملل متحد ،طی کنفرانسی که از
 63فوریه  632١میلادی و به مدت  61روز توسط شورای
اقتصـــادی و اجتماعی ســـازمان ملل متحد برگزار شـــد،
کنوانســیونی برای تشــکیل ســازمان بینالمللی مشــورتی
دریانوردی (ایمکو) 1منعقد شد .این کنوانسیون سرانجام با
بیسـت و یک مورد تصـویب از سوی کشورها و با شرایطی
خاص در  61مارس  63٩١میلادی لازم الاجرا شـــد .مقر
این ســازمان در لندن قرار گرفت و اولین اجلاس ایمکو در
ژانویه  63٩3میلادی تشــکیل شــد .این ســازمان با انعقاد
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سازمان بینالمللی دریانوردی
از اواخر قرن  63میلـادی ،تغییر عمـده در تـدوین قواعــد
دریـایی ر داد .در این زمان ،حرکت به ســـوی معاهدات
چندجانبه به شـــکل گســـتردهای مورد توجه قرار گرفت.
قرارداد  6١1٩پـاریس از مهمترین و پیشقراول این گونه
معاهدات است (ذاکرحسین .)6913 ،در سالهای پیش از

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
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United Maritime Consultative Council
Provisional Maritime Consultative Council
6 International Maritime Consultative Organization
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شماره  ،36بهار 8631

فصلنامه علمی محیط زیست

موافقتنامهای در همین سال به عنوان یکی از سازمانهای
تخصصی سازمان ملل متحد شناسایی شد .ایمکو سرانجام
و با اصلاحیه در سند تأسیس آن در نوامبر  6311میلادی
بــه ســـازمــان بینالمللی دریــانوردی تغییر نــام داد .این
اصـــلـاحیـه در  44می  63١4میلـادی لازم الاجرا شـــد
(بیگزاده .)69١3 ،سازمان بینالمللی دریانوردی به عنوان
متولی و راهنما در باب کشـــتیرانی دریایی فعال اســـت.
توجـه ویژه بـه ایمنی دریـایی ،محیط زیســـت دریایی و
امنیت دریایی در حوزه وظایف اصلی این سازمان گنجانده
شده است.

بود که کشــتیرانی بینالمللی به وضــوح بر محیط زیســت
دریایی تاثیرات میگذاشت و این مساله نیاز به بررسیهای
منظم و دقیق از ســـوی ایمو داشـــت .بــه همین منظور
اختیارات گســـتردهای در این زمینه به این کمیته واگذار
شـــد کـه احتمالا منعکسکننده درک عمومی از تأثیرات
زیســت محیطی ایجاد شــده توســط کشــتیرانی بر محیط
زیســـت دریـا در زمان تأســـیس کمیته بود ( Chircop,
 .)2015در ســال  ،631٩اصــلاحات ایمو ادامه یافت .در
همین ســـال و در نهمین اجلاس مجمع ایمکو و از طریق
تصویب اصلاحیه چهارم کنوانسیون ایمکو ،کمیته حفاظت
از محیط زیســـت دریایی به عنوان ارگانی اصـــلی ایمو
نهادینه شــد .این اصــلاحیه در ســال  63١4میلادی لازم
الاجرا شـد ( .)Karim, 2015طبق اصلاحیه ،جایگاه کمیته
مزبور ارتقاء یافته و به عنوان یکی از کمیتههای اصـــلی و
تخصصی شناخته شد .این کمیته باید هر نوع مسالهای را
که در حیطه سازمان مربوط به جلوگیری و کنترل آلودگی
دریایی ناشـی از کشتیها باشد ،مد نظر قرار دهد ( IMO,
.)1975
در ادامه این روند ،کمیته فرعی پیشـــگیری از آلودگی و
مقابله با آن 6شـــکل گرفت .در ابتدا کمیته فرعی مایعات
فله و گازها به عنوان یکی از کمیتههای فرعی نُه گانه که
نتیجه اصـلاحات نشـست  6331-6331میلادی بود ،برای
تمرکز بر حمـل و نقـل محمولـههـای مایعات فله و گازها
تأسـیس شـد .اما این کمیته در طول سالهای فعالیتش،
تمرکز کـارکردی آن بـه ســـمت دیگری چرخید و برنامه
کاری آن متحول شــد و عمدتاً به مســائل محیطزیســتی
مرتبط شد .از سوی دیگر مساله حفاظت از محیط زیست
نیز به یکی از دغدغههای مهم سـازمان تبدیل شده بود .با
توجـه بـه شـــرایط گفتـه شـــده و این کـه نام نهادهای
زیرمجموعـه ایمو بـاید به نحوی مناســـب منعکسکننده
کارکرد این نهادها باشــند ،در نتیجه کمیته فرعی مایعات
فله و گازها به کمیته فرعی پیشــگیری از آلودگی و مقابله
با آن تغییر نام یافت 4.از میان کمیتههای فرعی ایمو ،این
کمیته از همه مهمتر اسـت چرا که بسـیاری از اسناد ایمو
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ایمو و آلودگی ناشی از دفع ضایعات
بـه طور کلی نقش ایمو در مقابله با آلودگی دریایی که به
طور معمول آلودگی ناشــی از دفع ضــایعات را نیز شــامل
میشــود ،به دو حوزه کلی تقســیم میشــود .این دو حوزه
شـامل حوزه سـاختاری و قانون سـازی میشود .بر همین
اســاس و با توجه به همین ســاختار ،به بررســی موضــوع
پژوهش پرداخته میشود.
اقدامات ساختاری
همانطور که عنوان شد تمرکز اولیه این سازمان بیشتر بر
ایمنی دریایی در کشــتیرانی بود .علاوه بر این ،صــلاحیت
ســازمان بســیار محدود و وظایفش مشــورتی بود .اما در
سـال  631٩میلادی ،به منظور رسیدگی به نگرانیهای رو
به رشـد در مورد آلودگی نفت ،کمیته فرعی آلودگی نفت
تحت حمایت کمیته ایمنی دریایی توســط ایمو تأســیس
شــد .این کمیته فرعی در ســال  6313میلادی به کمیته
فرعی آلودگی دریـایی تغییر نــام داد .در ســـال 6311
میلـادی نفتکش لیبریایی توری کانیون در نزدیکی کانال
انگلیس دچار سانحه شد و  646هزار تن نفت خام در دریا
فرو ریخت .پس از این حادثه ،ایمو در این زمینه اقداماتی
را شــروع کرد .بر همین اســاس کمیته حفاظت از محیط
زیســت دریایی به عنوان یک ارگان فرعی مجمع در ســال
 6319میلادی و در هشتمین اجلاس مجمع تأسیس شد
( .)Karim, 2015دلیل اصــلی تأســیس کمیته مذکور این

)Sub-Committee on Pollution Prevention and Response (PPR

Maritime Safety Committee, 92nd session, Agenda item 22
)(MSC 92/22
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نقش سازمان بینالمللی دریانوردی در جلوگیری از آلودگی ناشی از دفع ضایعات ...

اکبرپور و همکاران

مربوط به محیط زیســت دریا میباشــد (.)Karim, 2015
این کمیته به همه مسـائل مربوط به پیشگیری از آلودگی
و مقـابلـه بـا آن میپردازد کـه در حوزه فعالیت ایمو قرار
دارد .این مســائل از تمام ضــمیمههای کنوانســیون مارپل
گرفته تا کنترل و مدیریت ارگانیسمهای آبزی مضر در آب
توازن و رسـوبات کشـتی ها؛ ســیستم ضد خزه ،آمادگی و
مقـابله و همکاری در مورد آلودگی ناشـــی از نفت و مواد
خطرنـاک و مضـــر و مبحث مهم دفع ضـــایعات را در بر
میگیرد (.)IMO, 2018
اقدامات قانونساز
این اصـلاحات مهم قانونی و نهادی به وسیله چندین سند
حقوقی پشــتیبانی میشــود .به طور کلی برخی معاهدات
ایمو دارای ســرشــت خاص و به طور انحصــاری به منظور
پیشگیری از آلودگی دریایی تدوین و مصوب شدهاند .یکی
از مهمترین این معـاهدات ،کنوانســـیون پیشـــگیری از
آلودگی دریایی ناشــی از دفع ضــایعات و ســایر مواد یا
کنوانسـیون لندن است .این معاهده به طور اختصاصی به
مبحث آلودگی ناشی از دفع ضایعات میپردازد.


کنوانسییون ییگیییی از آلودگی دریایی ناشی
از دفع ضایعات و سایی مواد یا کنوانسیون لندن
مصوب 2791

میلادی2

این کنوانســیون یکی از اولین کنوانســیونهای بینالمللی
برای حفاظت از محیط زیست دریایی در برابر فعالیتهای
انسـانی بود که از سـال  631٩میلادی اجرایی شـد .هدف
کنوانســـیون ،ترویج کنترل مؤثر تمـامی منابع آلودگی
دریـایی و اتخـاذ همـه اقدامات لازم برای جلوگیری از
آلودگی دریا توســط تخلیه ضــایعات و مواد دیگر اســت.
کنوانسـیون مذکور در حال حاضر  ١1عضو دارد که قریب
به  16درصــد حجم کشــتیرانی تجاری بینالمللی را در بر
میگیرد (.)IMO, 2019
این کنوانســـیون در مواد اول و دوم خود بــه طرفهــای
متعاهد متذکر میشـود که به صورت فردی یا جمعی و بر
اساس تواناییهای علمی ،فنی و اقتصادی ،اقدامات لازم را
1

Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping
of Wastes and Other Matter 1972" or "London Convention
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در جهت کنترل و جلوگیری از آلودگی دریا توســـط دفع
ضـــایعـات ،انجـام دهنـد .در باب تعریف دفع ضـــایعات،
کنوانســـیون حقوق دریـاهـا در پـاراگراف  ٩ماده یک به
تعریف دفع ضــایعات پرداخته اســت .طبق این ماده دفع
ضایعات شامل موارد ذیل میشود:
 هر گونـه تخلیـه عمـدی مواد زائد یا مواد دیگر ازکشــتیها ،هواپیما ،ســکوها و یا دیگر ســازه ســاخت
دست انسان در دریا،
 هر گونه تخلیه عمدی از کشتیها ،هواپیماها ،سکوهاو یا سایر سازههای ساخت دست انسان در دریا.
تعریف کنوانســـیون لندن از دفع ضـــایعات نیز بر همین
منوال اســت 4.این کنوانســیون همچنین به تقســیمبندی
ضــایعات و مواد بر حســب توانایی بالقوه آنها در صــدمه
زدن به محیط زیســـت دریایی و میزان خطرناک بودن
پرداخته اسـت .بر همین اسـاس این ضایعات و مواد را به
سه دسته تقسیم نموده است .دسته اول ملقب به فهرست
سـیاه است و شامل ضایعات و موادی میشود که به خاطر
ســـمی بودن ،پایداری و تجمع دریافت موجودات زنده،
ممنوع شده است .دسته دوم ملقب به فهرست خاکستری
اسـت و شـامل ضـایعات و موادی میشود که دارای اثرات
مشابه اما ویژهای نسبت به مواد فهرست سیاه است و تنها
با کسب مجوز خاص قبلی و اطمینان از مراقبتهای ویژه،
قابل دفع هســـتند .صـــدور مجوز به این علت اســـت که
اطمینان حاصــل گردد تا تماس مواد و ضــایعات با محیط
زیســت دریایی ،اثرات مخربی بر جای نگذارد (فرشــچی،
.)69١9


ییوتکل لندن مصوب 2771

میلادی3

در سـال  6331میلادی ،پروتکل کنوانسیون لندن مصوب
شـد .این پروتکل با هدف مدرنیزه کردن کنوانسیون لندن
و در نهایت جانشــینی آن تدوین شــد .پروتکل لندن در
تاریخ  42مارس  4661اجرایی شــد .در حال حاضــر این
پروتکل  ٩6عضو دارد (.)IMO, 2019
در باب تعریف دفع ضایعات ،این پروتکل به صورت کاملتر
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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و با اضـاف نمودن دو بند دیگر ،حوزه تعریف دفع ضایعات
را گســـتردهتر نموده اســـت .علــاوه بر دو بنــدی کــه در
کنوانســـیون حقوق دریاها و همچنین کنوانســـیون لندن
ذکر شـــده اســـت ،دو بنـد دیگر که عبارتند از "هرگونه
ذخیرهسـازی زبالهها یا سایر مواد در بستر دریا و زیرخاک
که حاصـل از کشـتیها ،سـکوها یا سایر سازههای ساخته
دسـت بشر در دریا است" و "هرگونه رهاسازی یا واژگونی
سـکوها یا سـایر سـازههای سـاخته دست بشر در دریا که
تنها هدفش انهدام عمومی اســـت" ،را هم به تعریف دفع
ضــایعات اضــافه نموده اســت 6.هدف پروتکل شــبیه به
کنوانسـیون لندن است اما پروتکل ،محدود کنندهتر است.
اســتفاده از رویکرد احتیاطی و پیشــگیرانه به عنوان یک
تعهد کلی ،رویه معکوس را تصویب کرد .رویه معکوس این
گونه اســت که همه نوع تخلیه ممنوع اســت مگر اینکه به
صراحت مجاز اعلام شده باشد ( .)IMO, 2019موارد مجاز
تحت عنوان "لیست معکوس" شناخته میشود که پس از
یک ارزیابی دقیق و پروانه صــدور مجوز قابلیت دفع دارند.
لیست شامل موارد زیر است:
 مواد لایروبی لجن فاضلاب ضایعات ماهی کشتی و سکوها یا سایر سازههای ساخت دستانسان در دریا
 مواد معدنی زمینشناسی معدنی فاقد اثر مانندضایعات معدنی
 مواد ارگانیک با منشاء طبیعی اقلام عمده شامل آهن ،فولاد و بتن جذب و ذخیره دی اکسید کربن (.)IMO, 2016در این لیست ،دستورالعملهای عمومی و دستورالعملهای
خاص برای همه ضایعات در لیست معکوس گنجانده شده
اسـت .این دسـتورالعملها شامل مراحل گام به گام برای
ارزیابی ضــایعاتی اســت که برای دفع در دریا مد نظر قرار
گرفته اسـت از جمله ممیزیهای پیشگیری از پسماندها،

ارزیابی جایگزینها ،خصــوصــیات ضــایعات ،ارزیابی اثرات
نامطلوب محیطی ناشــی از دفع ضــایعات ،انتخاب محل
دفن و نظارت و صدور مجوز (.)IMO, 2012
یکی از نوآوریهـا پروتکل ،گســـترش حوزه اعمال قوانین
کنوانســـیون لنــدن بود .کنوانســـیون لنــدن ،قوانین و
اســـتـانـداردهـای جهـانی را قابل اجرا در تمامی آبهای
دریایی به غیر از آبهای داخلی دولتها میدانســـت .اما
پروتکل  6331میلادی با در نظر گرفتن تصمیمهای قبلی
و اجرا شده از جانب طرفین قرارداد ،مفهوم دریا را به بستر
و زیر بســتر بســط داد ( .)Mihneva – Natova, 2005این
پروتکل ،وظایفی را نیز برای ایمو ترســـیم نموده اســـت.
پروتکـل مـذکور ،مســـؤولیت تأمین مشـــاوره در مورد
بهرهبرداری و دســـترســـی بـه منـابع کافی ،تعامل در
ارزیابیهای محیط زیســـتی و همکاری با ســـازمانهای
بینالمللی دارای صــلاحیت در مورد پیشــگیری و کنترل
آلودگی را بــه ایمو ســـپرده اســـت .همچنین طبق این
پروتکـل ،نقش همـاهنـگ کنندگی و همکاری در قبال
فعالیتها و همکاری فنی در زمینه آموزش و دسـترسی و
تبادل فناوریها و دانش محیط زیســتی با کشــورهای در
حال توســعه را به ایمو واگذار شــده اســت ( IMO Legal
 .)Committee, 2014علــاوه بر این مــاده  64پروتکــل
کنوانسـیون لندن در راستای ماده  ١کنوانسیون لندن که
همســو با ماده  631کنوانســیون حقوق دریاها میباشــد،
دولـتهای عضـــو دارای منافع مشـــترک در منطقهی
جغرافیـایی خـاص را تشـــویق میکنـد تـا بـا هم وارد
توافقنامههای منطقهای همســـو با کنوانســـیون لندن و
پروتکل آن شـــوند .این توافقهای منطقهای ســـازگار با
کنوانســیون لندن در چهارچوب دریاهای منطقهای برنامه
محیط زیســت ســازمان ملل متحد شــکل میگیرند .این
کنوانسـیونها شامل کنوانسیون حفاظت از محیط زیست
دریایی و منطقه سـاحلی مدیترانه ،کنوانسیون حفاظت از
منابع طبیعی و محیط زیست منطقه اقیانوس آرام جنوبی
و کنوانســیون حفاظت از دریای ســیاه در برابر آلودگی

1

1996 Protocol to the Convention on the Prevention of Marine
Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, Article 1,
Para 4
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میشود .علاوه بر این کنوانسیون حفاظت از محیط زیست
دریایی و مناطق ســاحلی جنوب شــرقی اقیانوســی آرام
حاوی مفادی در مورد پیشـگیری از آلودگی دریایی ناشی
از دفع ضــایعات رادیواکتیو در دریا اســت ( IMO Legal
 .)Committee, 2014در مجموع این کنوانسیون و پروتکل
آن نقش مهمی در تنظیم فعالیتهای دفع ضایعات داشته
است و توانسته است مقدار مواد آلوده را که به دریا ریخته
میشـود کاهش دهد .همین امر موجب حفاظت بیشتر از
محیط زیسـت دریایی و منابع حیاتی آن میشود .علاوه بر
آن این اسـناد موجب شـده اسـت که صنایع ماهیگیری و
گردشـــگری به عنوان صـــنایع با اهمیت مرتبط با دریا از
گزند آلودگی در امان باشند (.)IMO, 2016

بحث
مسـأله آلودگی محیط زیست دریایی و مقابله با آن از بدو
تأسیس ایمو تاکنون از مهمترین دغدغهها و ماموریتهای
این سـازمان بوده است .به ویژه افزایش مواردی که منجر
به آلودگی دریا میشـــد بیش از پیش مســـؤولیت این
سازمان در راه مقابله با آلودگی دریایی نمایان ساخت .این
امر سـرآغاز شـروع تغییر و دگرگونی در ساختار ایمو شد.
بر همین اســاس ابتدا کمیته حفاظت از محیط زیســت
دریایی با اصـلاحات وارده بر اسـاسنامه ایمو به عنوان یک
رکن اصـلی و اسـاسـی سازمان شناسایی شد .سپس و در
اواخر قرن بیســتم و در ادامه آن در اوایل قرن بیســت و
یکم ،کمیته فرعی پیشـــگیری از آلودگی و مقابله با آن
تأســیس شــد .اما یکی از مهمترین مباحث مطرح در باب
آلودگی دریایی به مســأله آلودگی دریایی ناشــی از دفع
ضــایعات مرتبط اســت .این امر به حدی مورد توجه ایمو
قرار گرفــت کــه بــه منظور جلوگیری از این نوع آلودگی،
خود را موظف به تدوین سندی سطح بالا و جهانشمول در
این امر نمود .این سـند با عنوان کنوانسـیون پیشگیری از
آلودگی دریایی ناشــی از دفع ضــایعات و ســایر مواد یا
کنوانسـیون لندن در سال  6314مصوب شد .به طور کلی
این کنوانســیون ،فعالیتهای غیرمجاز تخلیه ضــایعات و
ســوزاندن آن را که در اواخر دهه  6316میلادی و اوایل
دهه  6316میلادی گســترش یافته بود ،تا حدود زیادی
2١

متوقف نمود .همچنین طرفهای کنوانســـیون موافقت
کردنـد کـه بـا اجرای برنامههای نظارتی ،کنترل تخلیه
ضایعات را مدیریت کنند .این کنوانسیون ،دفع ضایعات از
نوع خاصی را هدف قرار داد و سپس به تدریج این رژیم را
محـدودتر نمودنـد .کمـا اینکـه ممنوعیــتها برای دفع
ضـایعات صـنعتی و رادیواکتیو و همچنین برای سـوزاندن
ضــایعات صــنعتی و فاضــلاب در دریا ،به اجرا در آمد .در
ادامه پروتکلی اصــلاحی بر کنوانســیون موجبات محدودتر
کردن دفع ضایعات و مدرنیزاسیون کنوانسیون را بر عهده
گرفـت .این پروتکل نقش مهمی در تنظیم فعالیتهای
دفع ضـایعات دارد ،زیرا توانسـته است مقدار مواد آلوده را
که به دریا ریخته میشــود ،کاهش دهد .همین امر موجب
حفاظت بیشتر از محیط زیست دریایی و منابع حیاتی آن
میشـود .بر همین اساس مزایای دیگری مانند حفاظت از
برخی کاربردهای اقتصـــادی دریا از جمله ماهیگیری و
گردشگری را تأمین میکند .علاوه بر این ،پروتکل لندن به
وســیلهای برای دســتیابی به اهداف توســعه پایدار تبدیل
شــده اســت زیرا که به چندین هدف از جمله حفظ و
اســتفاده پایدار از اقیانوسها ،دریاها ،منابع دریایی ،امنیت
غذایی و رشــد اقتصــادی پایدار کمک مینماید .همچنین
این پروتکـل در کنار ســـایر معاهدات ،نقش تکمیلی و
بازدارندهای را در جهت حفظ محیط زیســت ایفا نموده و
مینمایند.

منابع
 .6اشتییان ،ک .2339 ،.رهیافت نهادی در
سیاستگذاری نوآوری تکنولوژیک .فصلنامه سیاست.
دوره  ،9١شماره  ،6صفحات  6تا .62
 .4بیگزاده ،ا .2337 ،.حقوق سازمانهای
بینالمللی .چاپ اول ،مجد ،تهران 1٩4 .صفحه.
 .9یورنوری ،م .2333 ،.بررسی حقوقی کنوانسیون
جلوگیری از دفع مواد زائد و دیگر مواد در دریا و
ارزیابی نحوه اجرای آن در ایران .پایان نامه
کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست ،دانشگاه
علوم و تحقیقات تهران.

8631  بهار،36 شماره

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

14

the International Maritime Organization.
United Nations Treaty Collection Website,
Available
at
address:
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.as
px?src=TREATY&mtdsg_no=XII-1d&chapter=12&clang=_en (10 July 2018).
IMO. 2012. The London Convention and its
Protocol.
International
Maritime
Organization
Website,
Available
at:www.imo.org/en/OurWork/Environment/
LCLP/Documents/22780LDC%20Leaflet%
20without%2040%20Anniv%20logo2012W
eb1.pdf (17 July 2018).
IMO. 2014. Implications of the United
Nations Convention on the Law of the Sea
for the International Maritime Organization.
IMO Publishing, London. 139 p.
IMO. 2016. The London Protocol: what it is
and why it is needed. International Maritime
Organization Website, Available at address:
www.imo.org/en/OurWork/
Environment/LCLP/TC/Documents/London
%20Protocol%20Why%20it%20is%20need
ed%2020%20years.pdf (2 August 2018).
IMO. 2018. Sub-Committee on Pollution
Prevention
and
Response
(PPR).
International
Maritime
Organization
Website,
Available
at
address:
http://www.imo.org/en/MediaCentre/Meetin
gSummaries/PPR/Pages/default.aspx
(21
July 2018).
IMO. 2019. Convention on the Prevention of
Marine Pollution by Dumping of Wastes and
Other Matter. International Maritime
Organization Website,
Available
at
address:http://www.imo.org/en/OurWork/E
nvironment/LCLP/Pages/default.aspx
(8
August 2018).
Karim, M.S., 2015. Prevention of Pollution
of the Marine Environment from Vessels.
Cham, Springer International Publishing.
189 p.
Mihneva- Natova, A., 2005. The
relationship Between United Nations
Convention on the Law of the Sea and the
Imo Conventions. UN website. 15 p.
Wolfrum, R., 1999. Current maritime issues
and the International Maritime Organization:
IMO interface with the Law of the Sea
Convention. Martinus Nijhoff Publishers,
Hague. 448 p.
Young, A.A., 1918. Allied Maritime
Transport Council. Cornell University
Library, New York. 322 p.

فصلنامه علمی محیط زیست

. روششناسی علوم سیاسی.2339 ،. ص،حقیقت

.2

. صفحه146 . قم، انتشارات دانشگاه مفید،چاپ دوم
 تاریخ تحولات حقوق.2317 ،. ع،ذاکیحسین

.٩

،6٩9  و6٩4  شماره. کانون وکلا.بینالملل دریاها
.464  تا66٩ صفحات
،. ا، و فیانکس. ج،؛ نویز. ک،؛ یوراس. ل،سون

.1

، ترجمه مجنده. حقوق بینالملل دریاها.2371
. صفحه9١1 . تهران، انتشارات جنگل،.ح.م
 چاپ. حقوق بینالملل دریاها.2371 ، ف،طلایی

.1

. صفحه266 . تهران، انتشارات جنگل،دوم
 نقش.2371 ،، ا، و حیدری. ف،طلایی

.١

سازمانهای بینالمللی دارای صلاحیت جهانی در
.مقابله با آلودگی زیست محیطی ناشی از پسماندها
،4  شماره،1  دوره.فصلنامه مطالعات حقوقی
.619  تا646 صفحات
 تحول در نظریههای روابط.2311 ،. ح،مگییزاده

.3

9١٩ . تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم.بینالملل
.صفحه
 سازمان بینالمللی دریانوردی.2372 ،.ا. ع، میزبان.66
و نقش آن در صنعت دریانوردی و حقوق بینالملل
 صفحه116 . تهران، اسرار دانش.دریایی
 دریانوردان در جابجایی پنج.2371 ،. ا، منصوری.66
 وب سایت.تریلیون دلار کالا در جهان نقش دارند
.خبرگزاری ایرنا
 جایگاه اصل.2371 ،. ع، و آرشیور. ف، موسوی.64
.احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست
،4  شماره،2٩  دوره.مطالعات حقوق عمومی
.613  تا611 صفحات
 درآمدی انتقادی بر تحلیل.2331 ،. ک، های.69
. تهران، نشر نی،. ا، ترجمه گلمحمدی.سیاسی
. صفحه2١١
14. Chircop, A., 2015. The Oxford Handbook of
the Law of the Sea: The International
Maritime Organization. Oxford, Oxford
University Press. 997 p.
15. IMO. 1975. Amendments to the title and
substantive provisions of the Convention on

... نقش سازمان بینالمللی دریانوردی در جلوگیری از آلودگی ناشی از دفع ضایعات

اکبرپور و همکاران

Role of International Maritime Organization in Prevention of
Pollution by Dumping of Wastes: A Case Study of London
Convention
Hamidreza Akbarpoor 1, Bagher Mirabbassi 2*, Ehsan Kamrani 3
1- Law Department, Islamic Azad University Qeshm Unit, Qeshm, Iran.
2*- Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran,
Iran.
3- Department of Fisheries, Faculty of Marine Science & Technology, Hormozgan University, Bandar
Abbas, Iran.

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
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