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 : هاي محيط زيست درياييآلودگي ها در قبال دولت تعهدات

 کنوانسيون حقوق درياها اخالق زيست محيطي و با تأکيد بر 
 

 3دکتر منصور پورنوری ،*2، دکتر سیدباقر میرعباسی1هومن فتحی
 دانشگاه آزاد اسالمی، دبی، امارات متحدۀ عربیالملل، واحد امارات، گروه حقوق بین .1

 تهران، ایران. ملل، دانشگاه تهران، لابینگروه حقوق  .2
 تهران، ایران دانشگاه آزاد اسالمی، گروه حقوق، واحد تهران مرکزی،  .3

 ( 99/ 03/ 25 ، تاریخ پذیرش:99/ 01/ 22تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

المللا  ب تایرین تاا  ر دا دد ترین بااییرران با نعنوان مهمها به  دولت
کنند. باا الروی دفیادی ایفا م یک ده ناجرای قواعد و مقردات تنظ م کن

هاا دد این وجود این بدان معنا ن ست کاه دد تماام ماوادد نقال دولات
اجرای  شدن قواعد ب ن الملل  یکسان است. به عباادت  م انان اجارای 

سیق م  با این مسااله دادد کاه دولات تاا یاه م انان دد قواعد ادتباط م 
هار م انان کاه مو او    اجرای  شدن آن م  تواند ایفای نقل کند. به

ملکرد دولت وابسیر  ب تایری داشایه باشاد باه هماان عبه    مودد نظر
 . است م نان ن ن عملکرد دولت ها دد اجرای  شدن آن تا  رگذادتر

 
 
 

 
هاا دا باه ساه هاویه قانونراذادی  دولاتتوان عملکارد به طود کل  م 

ه اینکاه اقدامات اجرای  و دس دگ  قضای  تقس م بندی کرد اما بسیه با
مجری این قواعد ن ن نهادهای دولی  هسیند یا خ ر عملکارد دولات هاا 

عبادت  ممکن اسات مااطای یاک مجموعاه قواعاد میفاوت است. به  
باید به تدوین قواعد   نهادهای دولی  باشند. دد این صودت دولت نه تنها

بپرداید  بلکه نهادهای دولی  ن ان مجاری آن قاوان ن باوده و نهادهاای 
ن ن بر عملکرد نهادهای اجرای  نظادت م  کنند. اما هنرام  که قضای   

   است عملکرد دولت ن ن ا  قواعد یک نهاد غ ر دولیااااامااطی اصل
 
 

 چکیده

یما ن فنایل بحران های ییست مح ط  دد قرن های اخ ر موجی به خطر افیادن ه ات انسان ها و موجاودات یناده بار دوی کاره ازمینه:  
  .تمام کره یم ن گردنادگردیده است و این بحران ها به طود فناینده ای دو به گسیرش اند و م  توانند منجر به هواد   غ ر قابل جبران دد 

 برقاراد شکالت ن ای است که انسان کم  به خود ب اید و تعامل  ساینده و اخالق  با مح ط ییست دد جهات هفاآ آن  بنابراین با وجود این م
و دشاد دد جهان آغای گردید که ب  شک ناش  ای توسعه فناودی  صانعت  دشاد اقیداادی  1970. توجه به اخالق ییست مح ط  ای دهه کند

الق ییسات مح طا  ب  شک اساس  ترین داه برای هفاظت ای مح ط ییسات و دعایات اخا  .جمع ت وتا  ر این موادد بر مح ط ییست است
هاا دد قباا  باه واکااوی و ادییااب  تعهادات دولات همکادی دولت ها دد این یم نه است. ای این دوی دد پژوهل ها ر سع  شده اسات تاا

 و کنوانس ون هقوق ددیاها پرداخیه شود.های اخالق ییست مح ط  یای   با تأک د بر آمویههای مح ط ییست ددآلودگ 
هاای عضاو دولاتبه ویاژه های مح ط ییست ددیای  و دعایت اصو  اخالق ییست مح ط  آلودگ ها دد قبا  تعهدات دولت:  نتیجه گیري

 دا هااتعهدات دولت  . کنوانس ون هقوق ددیاهااستل و کنیر  آلودگ    پ تر ری   کاهاصل  سه وظ فه داسیایدد  هقوق ددیاها  کنوانس ون
 ساود ای شادن مناد بهره برای نباید ها دولت ب  شک  داند.م    نظادت  قانونرذادی  اجرا و  مانت های فنتعهد به همکادی  کمک  شامل

 محا ط باه آسا ی ق مات باه و   اخالق ییست مح طا الملل و اصوب ن هقوق اصو  ماالف که کنند  ادائه  تفس ری  هاکم ت   ای  اقیدادی 
 ای ناشا  کاه فراماریی هاای آلاودگ  ای گ اری جلاو باه هاادولت تکل ف اصل المللب ن هقوق گ ری شکل تادیخ طو   دد  لذا.  باشد  ییست

 دد المللا با ن عرف ه صودتب اصل این گفت توانم  اکنون هم و است شده شناخیه الملل ب ن آدای و اسناد دد آنهاست اقیدادی  فعال یهای
 است. آمده
 
 کنوانس ون هقوق ددیاهاهای مح ط ییست ددیای   آلودگ  اخالق ییست مح ط    :لیدواژگانک

 mirabbasi@ut.ac.irنویسندۀ مسئو : نتان  الکیرون ک :  
 

mailto:mirabbasi@ut.ac.ir
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-عطوف م میفاوت م  شود و ب تیر به اقدامات قانونرذادی و نظادت  م 
شود و دد هویه اجرا ن ن عموماً نقل دولت باه صاودت اطاال  دساان   

ات  ادایه کمک های فن  و همکادی با سایر باییرران تغ  ر تباد  اطالع
   کند.م 

دد دابطه با همل و نقل مواد خطرناک دا م  توان این مساله    برای نمونه
توساط  کخطرناادد صودت  که همل و نقل ماواد .    مودد توجه قراد داد

دولت انجام گ رد  مااطی هر سه مرهلاه قانونراذادی  اجارا و نظاادت 
هادهای دولی  هسیند؛ ول  دد صودت  که همل و نقل ای طریق قضای  ن

گ رد  نقل دولت ب تیر باه دویکارد ام م میددی بال خدوص  انج
 .شودنندیک م  قانون گذادی و نظادت 

نقل دولت ها و تعهدات انها دد قبا  با توجه به انچه گفیه شد و اهم ت  
هاا دد مسئول ت دولتدد این مقاله نرادندگان به واکاوی  مح ط ییست  

هاای اخاالق های مح ط ییست ددیای  با تأک د بار آماویهآلودگ قبا   
 ییست مح ط  خواهند پرداخت.

 

 مفهوم و فلسفه اخالق زيست محیطی
 گردد م  محسوب کادبردی علوم ای 1مح ط  ییست  اخالق  که  آن جا  ای

 قاددی شامو  دایاره مح طا  ییسات  اخالق  مفهوم  ای  قبل  است  الیم
 ب تایری عموم ات  ای  که  2کادبردی  اخالق  تعریف  ای  وشود    داده  عتوس

 بساین »بکاد ای است عبادت کادبردی اخالق. نمود شرو   است  برخودداد
و   1مساائل     آن  هل  هدف   با  اخالق   مسائل  مودد  دد  اخالق   نظریات

 ای تار گسایرده معاصار دن اای دد  اخالق   مسائل  دامنه  که  آن جا  ای  (.2
 مایلاف  هاای  هاویه  دد  مینوع   و  نوین  اخالق   ائلسم   و  است  گذشیه
 شااخهعلم اخالق شکل گرفیه کاه    بنابراین  شودم   مطرح  بتر  فعال ت

 خود. دکیر فرهود دد مقاله م  باشد  مینو   و  گسیرده  ن ن  دانل  این  های
ادایاه  1برای علم اخالق برشمرده که دد جادو    های میعددی دا  یم نه

 . (4و  3 شده است 
  4ها»ادیش  و  »اخالق ات ای فلسفه با    ای  شاخه  به عنوان  3قعلم اخال

 هاا  »ادیش و باطال و هق ب ن تم ن یعن  »اخالق ات   دادد.  کاد  و  سر

 یاا  اصو  قوان ن   دوابط   اخالق  علم.  هسیندامود    یا  افعا   نهای   ادییاب 
 دا شاودما  منا  یاا اسات ن اای  مودد  مع ن  دفیادهای  دد  که  دا  کدهای 
 نهاآ بکیساایرونر و  5هپسندید تس صفادبر .(6و   5   کنادم   ادییاب 

 یرونر (ءبیالا دتصودد  یاو  نهاای آ  بجیناا  یرونر و  ناپسند  تصفاو 
و   ااهاااادس کادبر همچن ن. ستا قخالا علم به ط مربو نهاآ ایخالص 

و   هادکا  منجاا  یرونر و    ناپسندو    هپسندید  6دیخی اا  یهادفیاد
د  هادکا  کتر  و  هپسندید  یهادفیاد  علم  به  ط ن نمربو  ناپسندیهادفیاو 
ا  برخ .  م باشد  قخالا  تجرب   نف لسوفاای    یتأ  رپذیر  با  انندیتمندای 

 علم دد دوانتناس  ین ن گفیه اند: 7با مکاتی دفیاد گرا  مهمرا  و  مسلک
آدماا  باادان گااون کااه بایااد  داافیاادد د تحق قای  ستا دتعبا قخالا

 . (7باشد 
 اخالقعلم اخالق و    هایای شاخه  یک   نوانع  به  مح ط   ییست  اخالق

 ییسات  مح ط  و  انسان  دابطه  پرتو  دد  که  پرداید  م   مسائل   به  کادبردی
 ای ایمجموعه بر متیمل مح ط   ییست اخالق(. 9و   8شود  م   مطرح
 طب ع   ییست  مح ط  یم نه  دد  ادشادی  هایبایسیه  و  8اخالق   هایگناده

باا  معناوی  یدابطاه  ایجااد  آن  اهاداف   ای  یک   که  (10است    انسان   و
 شناساای  قواعاد اجرای  مانت بهبود و انسان   ییست  مح ط  و  طب عت

هاسات انساان وجادان دد انساان  و طب ع  ییست مح ط  یم نه  دد  شده
 (12و 11 

اسات و دد  اخاالقعلام ای   جدیادی  نسبیا  شاخه  مح ط   ییست  اخالق
ها ساوا  ما  رامون آنها و دن ای پ خدوص دوابط اخالق  ب ن انسان

 ایان علام ای شااخه این دد مطروهه هایپرسل ترینمهم ای  یک    کند.
 بارای که است منافع  خاطر به طب ع   ییست  مح ط  ادیش  آیا  که  است

 واجاد  جهاات  برخا   ای  کم  دست  مح ط ییست  آنکه  یا   دادند   هاانسان
پرسال  ؟اسات  هافادغ ای مناف  انسانو  میعال  و ذات   است که    ادیش 

دوم این است که انسان دد خداوص ادتبااط باا ساایر اجانای طب عات 
 ؟ ب ندیتدیرونه باید 

 آیا: شودم  داده پاسخ قب ل این ای دیرری سواالت علم   ای  شاخه  این  دد
یرر موجودات یا به طاود د  انوا   برابر  دد  های مسئول ت  یا  وظایف  انسان

 انساان کنناد کاهتع  ن م  ؟ آیا اصو  اخالق داددکل  دد برابر طب عت 
طاود اسات  ؟ اگار ایانببردبهره   نه ای مناب  و مح ط ییست اطراف یرو

باا  انساانو یه فرق  با اصو  هاکم بر دوابط اساس این اصو  ی ست  
نسبت به طب عات  یروناه باا   انسانهای  ها دادد؟ مسئول تدیرر انسان

 باا هاادیش یا  قافید؟ آیا این عالیها و عالیق بتری دد تضاد م ادیش
  است؟ تضاد دد انسان عالیق سایر

اخالق ییست مح ط  شکل گرفت و بارای  رای پاسخ به این سوا  هاب
دسی اب  به  مانت اجرای  و برای اینکه دولیها نسبت به اجرای اخاالق 

کنوانسا ون با ن المللا  اخاالق ییسات   ییست مح ط  میعهد شاوند 
ت. یکا  ای هاویه هاای محا ط سامح ط  مقردات کل  دا و   نموده  

 ط ییسات ییسی  که به طود خاص مودد توجه قاراد گرفیاه اسات محا
مقردادت  دا بارای هفاظات ای  کنوانس ون هقوق ددیاها ددیای  است که 

اخاالق ییسات اخالق ییست مح ط  دد این ه طه و   نموده است و 
 .دا دد دابطه با هقوق ددیاها مودد توجه قراد داده استمح ط   

 ( 3): زمینه هاي اخالق1جدول 
 شاخه گروه  شاخه گروه 

 اخالق دد ژنی ک  علوم پنشک  و ییسی   آمویش و گسیرش اخالق  علوم اجیماع  

 اخالق دد پنشک  سنی   اخالق دد آمویش 

 اخالق دد مدیریت بهداشی   اخالق دد خانواده

 اخالق پرسیادی  اخالق دد مددسه 
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 اسیثنای   د آمویشاخالق د اخالق دانتراه  

ب مادی های عفون  و  اخالق و  اخالق دد جامعه  اخالق اجیماع (
 واگ رداد 

 اخالق و بهداشت دوان  اخالق و دفیادهای اجیماع  

 اخالق دد ودیش  اخالق جنس  

 اخالق و صنای  غذای   اخالق و هقوق بتر 

 اخالق و صنای  دادوی   اخالق و هقوق کودکان 

 اخالق و هقوق جانودان  وانان هقوق ج اخالق و 

 اخالق دد یم نه مرگ  اخالق و هقوق ینان 

 اخالق دد علم و فناودی  مهندس     –علوم فن    اخالق و هقوق سالمندان 

 اخالق دد فناودی اطالعات و دایانه  اخالق دد اطال  دسان   

 اخالق دد پژوهل  اخالق و دسانه ها  

 اخالق دد مهندس   اخالق دد نرادش و نتر 

 اخالق دد صنعت  اخالق هرفه ای 

 اخالق دد توسعه پایداد  اخالق و نژادها 

 اخالق دد فناودی نانو  اخالق دد برنامه دینی و مدیریت 

 اخالق دد انرژی و فناودی هسیه ای  اخالق دد تادیخ نرادی 

 ط  اخالق ییست مح  علوم ییست مح ط  و بوم شناخی   اخالق و هنر 

 اخالق دد مدرف و مدیریت آب  اخالق و تمدن 

 اخالق و آلودگ  هوا  اخالق و باسیان شناس   

 اخالق و آلودگ  صوت   اخالق و قانون 

 اخالق و مدیریت یباله  اخالق دد هکمران  

 اخالق و مناب  طب ع   اخالق و س است 

 اخالق و مدیریت معادن  اخالق و پل س 

 اخالق و مدیریت بالیا    گری و جنگ اخالق دد نظام

 اخالق و کتاودیی  عدالت و قضا اخالق دد 

 اخالق و جنرل دادی  اخالق دد تفریحات و سرگرم  ها 

 اخالق و شهردادی  اخالق دد گوناگون  فرهنگ ها  

 اخالق دد هوا و فضا  اخالق و مهاجرت 

 و تجادت بایدگان  اخالق دد  علوم اقیدادی  تادیاچه اخالق  علوم فلسف  

 اخالق دد تبل غات  انددینامه ها اخالق دد 

 اخالق دد جهان  شدن  اخالق دد ادب ات 

 اخالق و تویی  ددآمد  فلسفه اخالق 

 اخالق و سرمایه اجیماع   اخالق دد دین 

 اخالق و ب مه  اخالق ییسی   علوم پنشک  و ییسی   

 اخالق و بانکدادی  اخالق پنشک  

  ژنی ک پنشک   ق دد اخال

 

 تحقت   در راستتاي  9حقوق درياها  کنوانسیون  مقررات کلی

 اخالق زيست محیطی
دادد یهادیوب کل  ای که کنوانس ون دد ترس م تعهدات اعضا مقرد ما 

 گ رد.یند مقرده اساس  دا دد برم پ ل ای هر ی ن 

ای کاه دد تنظا م ناسی ن مسااله :  10هاي متفاوتاعمال شاخص

به یتم م  خودد دد قبا  مح ط ییست ها قدامات  رودی دولتسطح ا
اقدامات  رودی اتاااذی  اعضاا بایاد ای عملا  تارین  دد این است که

وسایل ممکن اسیفاده شود. البیه دد تع  ن اینکه یه اباناد هاای  دا ما  

کن دد نظار گرفات کنوانسا ون مم   هایتوان به عنوان عمل  ترین ابناد
نظر نررفیه   بلکه انیاااب آن ی همر  اعضا دد شاخص یکسان  دا برا

ها  واگذاد نموده اسات. دا به صالهدید کتودها و با توجه به ظرف ت  آن
تواناد باعاش شاود تاا ط اف نظر به اینکه این مسااله ما    با این وجود

ناهمرون  ای اقدامات دا بسیه به صالهدید و تواناای  میفااوت کتاودها 
ده است تاا جهات یکناواخی  شدولیها خواسیه    دد ادامه ای  شکل بر رد

 س است هایتان دد این داسیا تالش نمایند.
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دولت ها موظفند »کل ه اقدامات  رودی دا باه :    11اجتناب از صدمه

هاا قاراد نآعمل آودند تا فعال ت های  که دد هویه صاله ت یا کنیار  
تودها و ای به سایر کدادد به گونه ای انجام گ رد که موجی ه چ صدمه

بنابراین اعضا نه تنها نسبت باه یکادیرر دد .  (13   ییست نتود   مح ط

آلودگ  مسؤو  هسایند بلکاه دد قباا  صادمات قبا  صدمات ناش  ای  
باشند. لذا این تعهد کل اه اقادامات  وادده به مح ط ییست ن ن میعهد م 

ها و تجه نات  که تحت صاله ت کتود عضاو قاراد اشااص یا  کتی 
ت  ارودی دا دا شامل م  شود. دولت ها موظفند تا نه تنها اقدامادادند  

اتااذ نمایند  بلکه بال خدوص  و  نسبت به فعال ت های ادکان دولی 
یا هر شاد  که دولت طباق قاراددادی تماام یاا باتا  ای هقاوق و 
امی ایات خود دا دد اخی اد آن قراد م  دهد دا ن ن شامل م  شود. با ایان 

مکان پ تر ری ای هوادث وجود ندادد. ممکن است یه دد وجود هم ته ا
هاد اه صادمه آلاودگ  نی جه فعال ت های مذکود و یه دد نی جاه یاک 

منیتر شود. دد ین ن هالی  دولت های عضو موظفند تا »کل ه اقادامات 
 رودی دا برای اینکه آلودگ  یا صدمه ناش  ای ان به ودای منطقاه ای 

طابق با این کنوانس ون اعما  ما  نمایناد که هقوق هاکم ی  خود دا م 
ای عمال  ها  موظفناد باه گوناهگسیرش ن ابد . بدین معن  که »دولت

نمایند که این صدمات و آلودگ    یه بطود مسیق م و یه غ ر مسایق م  
ای منطقه ای به منطقه دیرر  منیقل نتده و یا ای نوع  به نو  دیرر ن ان 

 (13  تغ  ر ن ابد 

هر یناد اصاو  کلا  منادد  دد کنوانسا ون اتاااذ :  21عدم مداخله

اقدامات الیم دا هم به صودت فردی و هم به صودت جمع  پ ل ب نا  
نموده است  ای اعضا م  خواهد دد اتااذ این اقدامات به گونه ای عمال 

دد فعال ت های ساایر اعضاا هم  نمایند که ای مداخالت غ ر قابل توج ه  
هاا بار دد تعق ای وظاایف آن و هام   تاسکه دد داسیای اجرای هقوق  

 194مااده   4که دد بند    این مو و   اجیناب شود.اساس این کنوانس ون  
مودد توجه قراد گرفیه است ای یند لحاظ هائن توجه است. ناست اینکاه 
دد دابطه با هقوق  و وظایف طرف ن مین ماده ه چ گوناه اشااده ای باه 

مکن اسات تعاد ا  کاه ن م مناطق مایلف ددیای ننموده است. بنابرای
کنوانس ون سع  داشیه هل نماید دد هر یک ای این منااطق  باه عناوان 
مثا  دد ددیای سریم ن  یا منطقه فالت قاده و یاا هیا  دد ددیاای آیاد 

. هار (14 ن ای هقوق و وظایف  برخوددادند دخ دهدآکه هر دو کتود دد  
باا آلاودگ  و  بلاهیند دد دابطه با تداخل م ان وظ فه یک دولت باه مقا

هقوق سایرین ممکن است تعاد   پ ل ب اید  و این ماده سع  دد هل 
آن نموده است؛ سؤا  این دد دابطه با وظایف آنها یرونه ینا ن مسااله 
ای قابل تدود اسات؟ باه خداوص کاه خاود کنوانسا ون همکاادی   
هماهنر  و اقدامات جمع  دا ن ن پ ل ب ن  نموده است. ای سوی دیرار 

ن یه شاخد  دا م  توان به عنوان مداخالت غ رقابل توج اه ای ین دد  
قابل توج ه دد نظر گرفت و مرج  تتاا ص آن کادام اسات؟ آیاا ایان 
مو و  به اخی اد دولت مذکود سپرده شده است یا باید همانند هر مساله 
مربوط به بروی اخیالف و تفسا ر کنوانسا ون باه مراجا  هال اخایالف 

دی که آلودگ  های ییست مح ط  ممکن اسات آ امیوسل شد؟ نظر به 

بر جای گذادند به نظر م  دسد هر دو جواب به نیایج ناخوشایندی منجر 
خواهد شد. دد هر ها  تنها ا ر مف دی که ای این بند م  توان اسایارا  
نمود تالش کنوانس ون به ایجاد تواین م ان هقوق طارف ن و ممنوع ات 

 است. رینمداخالت ناموجه دد هقوق سای
 

تعهدات فردي و جمعی اعضتا از نرتر کنوانستیون حقتوق 

 درياها 

کنوانس ون هقوق ددیاها به منظود اجرای تعهد :  فردي  الف( تعهدات

به همایت و هفاظت ای مح ط ییست هر یک ای دولیهای عضو دا میعهد 
به اتااذ اقدامات  ای قب ل قانونرذادی   اطال  دسان   نظاادت   گانادش 

رای قوان ن و سایر اقادامات مناسای بارای هفاظات ای محا ط جاده    
 .مودد بردس  قراد م  گ رندنماید که دد این قسمت ییست ددیای  م 

قسمت پنجم ای باال دوایدهام کنوانسا ون   :13قانونگذاري •

هقوق ددیاها به تعهدات دولیهای عضو دد دابطه با قواعد ب ن الملل  
است. نظار باه اینکاه تعهادات   هیو قانونرذادی داخل  اخیداص یاف

دولیها برای مقابلاه باا آلاودگ  ددیاای  آلودگ هاای ناشا  ای منااب  
اعام ای منااطق تحات صااله ت   های بسایر ددیاا  فعال ت  ختک 

دا  و اتمسافر هاا  کتای   و منطقه   تال ه مواد یائد دد ددیا  هادولت
کاه هار ددیاهاا  هقوق گردد  بند او  موادی ای کنوانس ونشامل م 

ک ای این مناب  آلودگ  دا مودد توجه قراد داده است  بطاود متاابه  ی
دولیهای عضو دا ملنم کرده م  کند تا »قاوان ن و مقرداتا  دا بارای 
پ تر ری  کاهل و کنیر  آلاودگ  محا ط ییسات ددیاای  اتاااذ 

 (15 نمایند . 

م لا   قادام تکعالوه بر اتااذ قوان ن و مقردات   دولیها به عنوان یک ا
وظفند تا» سایر اقدامات  که ممکن است  رودی باشند ... دا ن ن اتااذ م 

نمایند . ها  این سوا  پ ل م  آید که مع اد مؤ ر بودن این قاوان ن و 
مقردات ی ست؟ کنوانس ون برای اطم نان برای اینکاه اقادامات دولیهاا 

نمایاد ملنم ما  ها دا  بطود مؤ ری هفاظت ای مح ط ییست دا برآودد آن
ا ین ن قوان ن   مقردات و اقدامات    ای قواعاد  اسایانداددها و دویاه و »ت

بدین ترت ی ای     .عملکردهای مودد تقا ای ب ن الملل  کمیر مؤ ر نباشد
یک سو اقدامات اتااذی دولیهاا بایاد ایان هاداقل دا بارآودده سااید و 

مایاد؛ و تاص م  نبنابراین کنوانس ون هداقل ا ربات  این قواعد دا م 
ای سوی دیرر سطح ایان هاداقل ماودد انیظااد دا باه قواعاد منادد  دد 
کنوانس ون هقوق ددیاها محدود نم  نماید. بلکه ای دولیها م  خواهد تاا 
شاخص ا ر بات  قواعد اتااذی خود دا قواعد و اسیانداددها و ن ن دویاه 

ا  ادی دد هاهای ب ن الملل  قراد دهند  و بادین ترت ای بارای ان مع ا
دا پ ل ب ن  م  نماید. به عبادت دیرر نظر باه تحاو  و تکامال تحو   

هقوق ب ن الملل مح ط ییست و ن ن هقوق ب ن الملل مربوط به ددیاهاا  
و دیرر نهادهای ب ن الملل  با مرود یمان  هداقل آسیانه   IOMای طریق

ود خواهند بمودد انیظاد ای این قوان ن ن ن دیاد تحو  شده  دولیها موظف 
دد ان ن و مقردات خود دا میناسی با این تحوالت هماهناگ نمایناد.تا قو

جهت برآودده شدن ین ن تحوالت  دد هقوق با ن الملال کنوانسا ون ای 
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دولیها م  خواهد »تا هر یند وقت یکبااد دد صاودت لانوم باه بردسا  
مجدد ین ن قواعاد  اسایانداددها  آیا ن هاا و دویاه هاای با ن المللا  

 (15  ردایند .بپ

ها بایاد باه اتاااذ عالوه بر قانونرذادی دولت:  اعمال اجرايی •

اقدامات اجرای  مؤ ری ن ن برای عمل  شدن این قواعد و اسیانداددها 
ای جمله این اقدامات باید تاا هاداکثر ممکان دد جهات باه .  بپردایند

تاوان باه هداقل دساندن آلودگ  انجام گ رد. ای جمله این موادد ما 
د سم     بادوص مواد پایداد ای هر یک ای دن نتت مواهداقل دسان

و آلودگ   پ تر ری ای تدادفات و تضم ن امن ت  ددیا   مناب  آلودگ 
ناش  ای تاس سات  که به انحاء مایلف دد مناطق ددیای  فعال ت م  
کنند م  باشد. دد این داسیا »اقدامات اتااذی بایاد شاامل اقادامات 

یم های نایااب و شاکننده و ای اکوس س  یت و هفاظتالیم برای هما
ن ن گونه های دد معار  انقارا  و دد معار  خطار و ن ان ساایر 

طود باید »باه  ها هم ندولت (14   اشکا  ه ات ددیای  ن ن باشد 
گونه ای عمل نمایند که یه بطود مسیق م و یاه غ ار مسایق م  باه 

ر   و یاا منطقه دیر  انیقا  خسادت یا صدمه ای یک منطقه ددیای  به
این اقدامات »بایاد .بدیل یک نو  آلودگ  به نو  دیرر منجر نتود ت

دد جهت پ تر ری  کاهل و کنیر  آلودگ  های  ن ن باشد که ناش  

ای اسیفاده ای تکنولوژی  ودود عمدی یا اتفااق  گوناه هاای جدیاد و 
 تواند باعش تغ  رات مضارب رانه به یک مح ط ییست ددیای  که م 

. (15  باشاد ط ییسات ددیاای  شاود  ما به آن مح   و یتمر ری
هاای ددیاای  بنابراین دد مواددی که دولی  به اسیفاده ای تکنولاوژی

م  پرداید ودود گونه های ددیای  جدید ای منطقه ای به منطقه دیرر 
مسااله  نن ن یک  ای مواددی است کاه بایاد مادنظر قاراد گ ارد. ایا

م   عشپ دا م  کند که با  داقمد  آب  بادوص دد اسیفاده ای تواین
شود م کرو اودگان سم های یک منطقه ددیای  همراه با کتی  های 
بادبری ای منطقه ای به منطقه دیرر جابجا شده باعاش بهام دیااین 
اکوس سیم آن منطقه شود. بنابراین دد ینا ن ماواددی دولیهاا بایاد 

ه م انان ه هلهای  دا پ ل ب ن  و اجرای  نمایناد کاسع  نمایند تا دا
هداقل برساند. نظر به اینکاه اهیمااالً انیقا  این اودگان سم ها دا به  

هاا دد نماید  تعهد دولتانیقا  این اودگان سمها غ ر قابل اجیناب م 
شاود این خدوص دادای یک ق د شده است و آن شامل مواددی م 

گ ر شوند. با این وجود این تعهاد یتمکه باعش تغ  رات خطرناک و  
 شاود.فاق  دا ن ن شاامل ما تنها تغ  رات عمدی  بلکه تغ  رات اتنه  

ادایه شاده   2برخ  ای مهم ترین اقدامات اجرای  دولت ها دد جدو   
 است. 

 ( 16) : اعمال اجرايی دولت ها2جدول 
 توضیحات سطوح

ین ن تعهدات  دا داشیه   توان انیظاد داشت تا همر  آنها توانای  انجام تفاوت توانای  دولیها به لحاظ سطح توسعه آنها نمبدیه  است با توجه به   انیقا  تکنولوژی
 باشند. لذا ادتقای سطح توانای  دولیها یک پ ل شرط  رودی برای برآودده شدن این تمه دات خواهد بود. به هم ن منظود کنوانس ون ن ن ایان

های علم   آمویش   فن  و یق یک سایمان ب ن الملل   کمکمسیق م یا ای طر نماید تا یه بطودها دا ملنم م دود نداشیه دولتمو و  دا ای نظر  
سایر کمک های الیم دا به کتودهای ددها  توسعه ادائه نمایند. این تعهد شامل ادتقای برنامه های کمکهای مذکود ای طرق مایلاف  شاامل: 

  افانایل ظرف ات هاای کادخاناه هاا و ه نات و تسه الت  رودیالملل   فراهم سایی تجهای ب نمتادکت دد برنامهسه ل     آمویش پرسنل
های تجه نات  متاوده  و توسعه تحق قات و نظادت و برنامه های آمویش   و فراهم آوددن کمک های مناسی برای به هداقل دساندن آ ر آلودگ 

های علم  شناخیه شده خطرات یا وشهد امکان با دها موظفند تا هم ن طود »دولت  شودهای ییست مح ط  م و فراهم سایی ادییاب    جدی
 .آ اد آلودگ  های ددیای  دا بردس   اندایه گ ری  ادییاب  و تجنیه و تحل ل نمایند 

 دولااات اقااادامات
 ساهل 

ه ت دولت ساهل   ن  است که این کنوانس ون یه به عنوان هقوق و یا به عنوان تعهد  دد هویه صالای جمله اخی ادات کتود ساهل  اعما   قوان
»دولت ساهل  م  تواند دد دابطه با  220وعه قراد م  گ رد. بر اساس ماده قراد داده است. تعهدات ییست مح ط  دولت ساهل  ن ن دد این مجم

وق الذکر به م  شوند دس دگ  های قضای  دا دد دابطه با نقض های ادعای  قوان ن و مقردات ف  کتی  های  که داوطلبانه وادد هویه صاله ت آن
اینکه اعما  این  اقدامات به اخی اد و نه وظ فه دولت ساهل  است. به  عمل آودد . دد اعما  این تمه دات یند نکیه هائن اهم ت است. ناست

دساد نما   ن اقدام  میوسل شود و ه چ گونه تعهدی بر آنها باد نتده است. دد هال  به نظرعبادت دیرر وفق این ماده ساهل  م  تواند به ین
های  باشد  بلکه بهیر این بود که برای دولت ساهل  بواسطه ادتباط مسیق م و ب تیری که با آلودگ  دولت ساهل  تنها ذینف  مقابله با ین ن آس ی

ظ فه اول ه و برای سایرین وظ فه تکم ل  پ ل ب ن  م  شد. تنظ م این ماده به صودت کنون  مح ط ییست ددیای  دد ین ن مواددی دادد یک و
دسد دد تعاد  با تعهد »به اتااذ سایر اقدامات  رودی برای پ تر ری  کاهل و کنیر  آلودگ  ددیای  مندد  دد بندهای دوم مواد به نظر م 

باشد. نکیه دیرر اینکه این  تمه د تنها دد دابطه با کتی  های  اعما    5   مندد  بال مربوط به اجرای اقدامات مقیض  بر اساس منتأ آلودگ
م  شود که داوطلبانه وادد مناطق ددیای  تحت صاله ت کتود ساهل  شده باشند.دد مواددی که دالیل دوشن  وجود داشیه باشد که کتی  دد 

تواند به بایدس  ف نیک  کتی  که قوان ن مذکود دا نقض کرده است  کتود ساهل  م ها  ددیانوددی دد ددیای سریم ن   دد طود عبود ب   رد   
دد صودت  ینا ن نقضا  دد منطقاه انحداادی . مرتبط با نقض باشد پرداخیه  دد صودت وجود دالیل توج ه کننده  وادد دس دگ  قضای  شود 

اطالعات  دا دد دابطه با هویت خود  محل  بت  اخرین و منطقه بعدی عنیمت تواند کتی  دا ملنم نماید تا  اقیدادی دخ دهد کتود مذکود تنها م 
البیه تحات شارایط  دولات  و سایر اطالعات  رودی مربوط به اینکه آیا نقض  صودت گرفیه است یا خ ر دا دد اخی اد کتود ساهل  قراد دهد.

دیای  دد ددیای سریم ن  ن ن میوسل شود. برای این منظود عالوه بر نقض تواند به اقدامات اتااذی دد  دابطه با نقض قوان ن آلودگ  دساهل  م 
نقض مذکود نی جه تالف  اساس  باشد که یا منجر به آلودگ  فاهل مح ط ییست ددیاای   مذکود شرایط دیرری ن ن ن ای است که عبادتند ای :

ائه اطالعات خوددادی نماید  یا اطالعات ادسال  بطود آشاکادی دد کتی  مذکود ای اد گردد با تهدیدی جدی نسبت به آن به همراه داشیه باشد.
دد صودت که اقدام مذکود باعش ایراد صدمه جدی باه . تعاد  با و ع ت عمل  آن باشد و یا اینکه او ا  و اهوا  ین ن بایدس  دا توج ه نماید 
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نماید و شرایط بایدس  کتی  دا توج ه نماید بدون ن ای به پا ل مناطق تحت صاله ت یا مناق  دولت ساهل    یا هر گونه منب  آن کتود وادد 
 . شرط عدم پ رودی ای ادائه اطالعات فوق الذکر م  تواند به اتااذ همان اقدامات قضای  بپرداید

اقااادامات دولااات 
 صاهی پریم 

 

ند. کل ه تعهدات مربوط به قانونرذادی باید نسبت به نمایکند تا اقدامات مذکود دا نسبت به دولیها اجرا کنوانس ون دولیها دا موظف م   217ماده
به عنوان یک داد ان دولت قراد دادند  اجرا شود   کل ه کتی  های  که یا به واسطه  بت دد کتودی و یا بواسطه اهینای پریم آن کتود تحت اقی

میناسی با اسیانداددها و قواعد ب ن الملل  مودد بردس  ان  تضم ن دد اجرای این تعهد  دولیها موظفند و ع ت کتی  دا به لحاظ قابل ت کتی  د
های دا تا یمان مطابقت با این ها  اتااذ اقدامات مناسب  دا جهت ممنوع ت کتی ران  کتی قراد دهند. کنوانس ون به عنوان یک تضم ن ای دولت

اساس قواعد مذکود ای جمله النامات  است که کتی  ها باید    براسیانداددها خواسیاد است به هم ن منظود برخوددادی ای گواه نامه سالمت کتی
د بایدس  ای ان برخودداد باشند. کتود صاهی پریم م  تواند برخوددادی واقع  ای اسیانداددهای مندد  دد این گواه نامه ها دا به طود دوده ای مود

د کتود صادد کننده آن   به عنوان مددک  بر و ع ت کتی   برایل قائل چه دقراد دهد.کنوانس ون هم ن طود برای این گواه نامه ا ری برابر با آن
ی گردیده  دا دد کتودهای دیرر پ ل ب ن  نموده است. اگر کتی  قواعد مربوط به اسیانداددهای ایمن  مودد نظر دا نقض کرده باشد  کتود صاه 

فودی دا انجام داده و دد صودت  که مناسای تتاا ص دهاد  اقادامات قات پریم  فادغ ای جای  که این نقض اتفاق افیاده است  م  تواند تحق 
قضای  دا بر عل ه آن معمو  دادد. دد این داسیا کتود صاهی پریم م  تواند ای هر کتودی که همکادی آن م  تواند مف د باشد ددخواست کمک 

است های مناسی کتود مذکود تالش نمایند.هم ن طود دد نقطه ددخونماید. دولیهای  مودد ددخواست ن ن دد مقابل موظفند تا برای برآودده شدن  
مقابل دد صودت  که کتودی مدع  نقض این مقردات توسط کتی  کتودی شود م  تواند ط  یک تقا ای کیب   تحق ق دد دابطه باا نقاض 

سبت به ادعاهای نقض های ادعای  مذکود تا نهای ادتکاب  دا ای کتود صاهی پرم خواسیاد گردد. دد ین ن مواددی بر عهده کتود مذکود است 
ذ تحق ق نموده   اگر دالیل دا برای دس دگ  قضای  قان  کننده یافت  ین ن اقدام  دا به عمل آودد .به جهت اطم نان کتودهای مدع  ای اتاا

دد اتااذ اقدامات مقیض  برای اجرای . مایدها دا ای اقدامات اتااذی و نی جه آن مطل  ناقدامات مقیض   دولت صاهی پریم موظف است فوداً آن
به عنوان یک داهنمای کل  متاص  225های  دا ن ن دد نظر بر رند. ماده این مقردات نسبت به کتی  های خادج  دولت ها موظفند محدودیت

ه صدمه ای به کتی  وادد نماید یا گون  م  کند که اقدامات اتااذی نباید امن ت ددیانوددی کتی  خادج  دا به خطر انداخیه یا به شکل دیرری هر
.هر گونه اجرای این هقوق و وظایف باید بدون ه چرونه تبع ض قانون  و عملا   مح ط ییست ددیای  دا دد معر  خطر غ ر معقول  قراد دهد

س ون هقوق ددیاها دولت نوانبه منظود اطم نان ای پ روی صح ح ای یهادیوب تمه دی کتودها   ک .عل ه کتی  های هر کتود دیرر انجام گ رد
طه با ساهل  دا ملنم م  نماید که بالفاصله کتود صاهی پریم یا هر کتود دیرر مرتبط با کتی  دا ای اقدامات اتااذی مطل  نماید. البیه دد داب

نس ون هقوق ددیاها باه کنوا. اقدامات مربوط به ددیای سریم ن  این تعهد تنها به اطال  دسان  دد هویه دس دگ  های قضای  محدود م  شود
ر منظود هفآ تواین م ان هقوق طرف ن مسئول ت کتود ساهل  دا نسبت  به صدمات و خسادات قابل انیساب به آنها که ناش  ای اقدامات اتااذی ب 

آنچاه باا توجاه باه ای  است دا ن ن پ ل ب ن  نموده است. این مسئول ت یمان  قابل پ ل ب ن  است که یا غ ر قانون  باشد و یا  6اساس بال  
به عبادت دیرر دولت ها تحت دو و ع ت م  توانند مسئو  قلمداد شوند. . اطالعات دد دسیرس به طود معقو  م  بایست انجام گ رد فراتر دود

موس  ان   یعن  نای ناست وقی  که به اقدامات  میوسل شوند که غ ر قانون  باشد. دد این هالت به نظر م  دسد باید واژه غ ر قانون  دا دد مع
ویه کل ه قواعد و مقردات داخل  یا ب ن الملل  دد نظر گرفت. بدین ترت ی دد صودت که دولی  دد تنظ م مقردات مربوط به قانونرذادی خود دد ها

دوم مودد اعما  موجد  شد. مبادیه با آلودگ  ددیای  قدود ودییده باشد خالء ناش  ای فقدان قانون مناسی داخل  با توسل به قوان ن ب ن پر خواهد
 مسئول ت یمان  است که دولت ساهل  دست به اقدامات  بنند که با توجه به اطالعات دد دسیرس ای آنچه بطود معقو  باید به آن میوسل م  شد

 فراتر دود.

 

 

 جمعی اقدامات ب( 

 موظف  کنوانس ون  عضو  دولیهای  فرع   اقدامات  اتااذ  به  تعهد  بر  عالوه
 عمال به ییست مح ط ای هفاظت  برای  ن ن  دا  جمع   مات اقدا   تا  هسیند
 بب ن قوان ن و مقردات تنظ م دد توان م  دا اقدامات  این  مهمیرین.  آودند

 و نظاادت و یکادیرر باا خاود اتاااذی اقدامات کردن  هماهنگ  الملل  
 .نمود خالصه  آلودگ  مناب  ادییاب 

 داماقا  مهمیارین  شااید  و  اولا ن:  المللتیبین  مقررات  تنریم •

 مرباوط  تعهادات ب تیر یه هر  ا ربات   جهت  هادولت  ای  که  جمع 
 اتاااذ دود ما  انیظااد ددیای   ییست  مح ط  ای  هفاظت  و  همایت  به

 به نظر. است جدید های  و ع ت  به  میناسی  و  مناسی  اسیانداددهای
 اسااس بار باید( قانونرذادی  به  تعهد   دولیها  فردی  تعهد  اول ن  اینکه

 سانج ده الملل  ب ن های دویه و ها  آی ن  ون ن  عدقوا  و  اسیانداددهای
 هاای شاخص این تقویت  به  تا  خواهد  م   دولیها  ای  کنوانس ون  شود 

 قانونراذادی  ای  اعم  دولیها  اقدامات  اینکه  به  نظر.  بپردایند  ن ن  ادییاب 
 با ن اسایانداددهای  باا  مطابق  باید  قوان ن  اجرای  و  داخل   عرصه  دد

. باشاند مؤ ر کمیر الملل  ب ن قواعد این به نسبت نباید  و  بوده  الملل 
 طریاق ای ویاژه  باه  موظفناد   عضاو  هاای  دولات»  منظود  هم ن  به

   قواعاد دیپلمات اک  هاای کنفرانس یا صالح الملل   ب ن  سایمانهای
 بارای دا ای منطقاه و الملل   ب ن  های  دویه  و  ها  آی ن  و  اسیانداددها
 اتاااذ  ددیاای   ییسات  محا ط  آلاودگ   کنیر   و  کاهل  پ تر ری 

 ماودد آنارا ن ان وقات یناد به وقت یند هر لنوم  صودت  دد  و  نموده
 ای موادی دد جداگانه بند یک  صودت  به  اخ ر  تعهد.  دهند  قراد  بایب ن 

 مناب  ای  ناش   هایآلودگ   به  نسبت  دا  دولیها  تعهدات  که  کنوانس ون
 .(15 است گردیده  مندد  اند  نموده  تنظ م دا الذکر فوق  گوناگون

 تارینمهام  ای  یکا   :اتختایي  اقدامات  14سازي  هماهنگ •

 فایاده مف د تمه دات این مؤ رتر یه هر اجرای جهت  دد  که  اقدامات 
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 کتودهای سوی ای هماهنگ اقدامات و قوان ن اتااذ دسد م   نظر  به
 کاه خاوددما  یتام به برجسیه نکیه این دابطه این دد  .است  عضو

 باه کاه کتاودها مقردات و قوان ن سایی هماهنگ به تعهد  برخالف 
این امکان یندان وجود نادادد  است  بوده کنوانس ون توجه  مودد  طود

 جهت دد کتودها سوی ای متیرک  اسیانداددهای اتااذ  امکان  تنها  و
 به منجر تواند  م   مساله  این  .  است  شده  ب ن   پ ل  سایی  هماهنگ

 ا  رتا  تحات  تواناد  ما   هی   و  گردیده  میفاوت   اسیانداددهای  اتااذ
 هادف  ای و گرفیاه قاراد کتاودها  تکنولوژی  سطح  یا  س اس   مسائل
 ن ن موددی  ین ن  دد  که  بود  این  بهیر.  شود  منحرف   کنوانس ون  اصل 
 مقاردات و قاوان ن م اان ساایی هماهناگ دد ساع  به تعهد  همان

  .شد  م  ب ن  پ ل کتودها

 موظف  هادولت  که  اقدامات   دیرر  جمله  ای:  15ارزيابی  و  نرارت •

 بر ها آلودگ  که است آ ادی و خطرات بر نظادت هسیند آن اتااذ  به
 تعهادی عضاو کتاودهای. گذادند  م   جای  بر  ددیای   ییست  مح ط
 ای یاه و  مسایق م بطاود یاه نمایناد تالش تا دادند عهده بر  جمع 
 باا و اسات عملا   کاه  هدی  تا  صالح  الملل ب ن  سایمان  یک  طریق

 بر ها آلودگ  آ اد و خطرات شده شناخیه عمل  های دوش ای اسیفاده
 تحل ال و تجنیاه و ادییااب   گ اری   انادایه  بردس    دا  ییست  مح ط
 فعاال ی   گوناه  هر  آ اد  دادن  قراد  نظادت  تحت  م ان  این  دد.   بپرداید

 وجود آن سوی ای  ییست  مح ط  آلودگ   اهیما   آیا  اینکه  تع  ن  برای
 ماودد  ودتصا  دو  باه  بردسا   ایان  هاصل  .اهم ت فراوان دادد  دادد

 ایان ای آمده  بدست  اطالعات  انیتاد  یک .  گرفت  خواهد  قراد  اسیفاده
 داسایای دد ن ان کتاودها  ساایر  اسیفاده  مودد  تواند  م   که  تحق قات
 جهات دد طاود هما ن و  گ رد   قراد   ددیای  ییست  مح ط  ای  هفاظت

 مف د ددیای  ییست مح ط الملل ب ن هقوق توسعه یا سایی اسیاندادد
  (15 است بالقوه های آلودگ  با مقابله دیرری. گردد واق 

 

 نتیجه گیری
اماروی قابال تردیاد  نقل مهم اخالق و فلسفه ییست مح ط  دد جهان

دد نظر نررفین مسائل ییربناای  محا ط ییسات مانناد ایران  ن ست. دد  
شاده اخالق و فلسفه ییست مح ط   باعش  ردهای جباران ناپاذیری  

-که جامعه که جامعه ما با توجه به اینمهم این است    مو و . اما  است
شود  و ای طرف دیرر یک جامعاه دینا  ای دد ها  توسعه محسوب م 

ای کاه تواناد مقلداناه شا وهنم  قطعا است  معیقد به دین مب ن اسالم(
ها دد این خدوص به کاد برده اند و برایتان نی جاه   غرب ان و یا شرق 

بایسات دد ناسان و میاددان م بال بوده برگ رد. دد این م ان کادش
های ویژه و جام  باشند و ای تجادب دیرران باه نحاو مف اد فکر داه هل
 .بهره بر رند

 جهاان  جامعاه دوی پ ل هایبحش ترین  جدی  ای  ددیاها  ییست  مح ط
 ددیاهاا آلاودگ  ای  جلاوگ ری  جهات  پ تار رانه  هاایداه  ای  یک .  است

 م اان  ایان  دد.  باشدم   یم نه  نای  دد  الملل ب ن  هایکنوانس ون  تدویی
 مقوله این به دیرری الملل ب ن سند هر ای ب ل ددیاها  هقوق  کنوانس ون

 تداویی باه ددیای  آالینده  مناب   به  توجه  با  هویه  این  دد  و  داشیه  توجه
 ایان اسااس بار .است دا ادایه نموده هویه  این  دد  الیم  مقردات  دس ده و

 همایت و هفاظت  جهت  دد  تا  باشدم   ملنم  و  میعهد  هادولت  کنوانس ون
 اتاااذ دا مقیضا  اقادامات ددیاای   هایگونه  و  ددیای   ییست  مح ط  ای

 هفاظت  به هادولت تعهد ن ن عرف   المللب ن  هقوق  آن  بر  عالوه.  نمایند
 قاراد  ک ادأت  مودد  دا  ددیای   ییست  مح ط  آلودگ   ای  جلوگ ری  و  همایت

 .است داده
 آن پ تارفت و نفات صانعتیعی  به ویاژه صن  هایفعال ت  کل   طود  به

 نظاام و تعااد  و  شاده  ددیاای   ییسات  محا ط  نظام  یدن  برهم  موجی
 مایلاف های آلودگ  اگریه.  شده است  ددیای   ییست  مح ط  اکولوژیک

 پایل اما شوند  م  آنها انهدام هی  و آبنی مناب  به خسادات بروی باعش
. دهاد کااهل  دا  هاا  آلاودگ   سوء  تأ  رات  هدودی  تا  است  قادد  طب ع 
 داه  بهیرین  و  ناسی ن  ها  آب  دوی  بر  آلودگ   ا رات  دف   و  کاهل  جهت
 و آلاودگ   منااب   شاناخت  باا  کاه  است  آلودگ   وقو   ای  پ تر ری  هل 

 اصاو  و قاوان ن  قددتمناد  اجرای  و  ها  برنامه  ادائه  و  پ تر رانه  اقدامات
یک  ای مهم . کرد جلوگ ری ییادی هد تا آلودگ   وقو   ای  توان  م   ایمن 

ترین برنامه های پ تر رانه توجه به اخالق ییسات مح طا  و اجارای 
 کنوانس ون هقوق ددیاها است.مناسی مقرادات مطرح شده دد 

 وجاود  آلاودگ   وقو   یمان  دد  ینانچه پ تر ری موفق ت آم ن نبود و  اما
 و الیم اقادامات انجاام و  عاجال  تدم مات  اتااد  برای  صح ح  مدیریی 

 نی جاه دد  و  آلاودگ   دف   و  کاهل  جهت  مناسی  دوش  اابانی  و  فودی
 باا افاراد وجاود شرایط  ین ن دد  است    رودی  بس اد  خسادات  کاهل
 اقادامات انجاام  باه  قاادد  یماان  تارین  کوتاه  دد  که  امویده  کاد  و  تجربه

 باا هماراه و گاردد دد. اسات ن اای مودد  باشند  مناسی  عمل ات  و  اساس 
 خاود  توساط  شاده  توصا ه  انداددهایاسای  کاادبردی   های  دسیودالعمل

 .است ددیای  های سایمان و تادد  هایانجمن های دولت سایمان 
 قلمارو  ای  دادد  امکان  هواد    ین ن  ای  ناش   مح ط   ییست  هایلودگ آ

 باه خساادات  و شاده منیقال دیرری کتود به کتودی  سریم ن   ددیای
 نبایاد هاا دولت  نی جه  دد.  ساید  وادد  کتود  آن  ییست  مح ط  و  اشااص

 کنناد ادائاه  تفس ری  هاکم ت   ای  اقیدادی   سود  ای  شدن  مند  بهره  برای
 باه و و اصو  اخالق ییست مح طا  المللب ن هقوق اصو  ماالف  که

 گ اری شاکل  تاادیخ  طاو   دد  لاذا.  باشد  ییست  مح ط  به  آس ی  ق مت
 هاای آلاودگ  ای گ اری  جلاو  باه  هادولت  تکل ف  اصل  المللب ن  هقوق

-ب ن  آدای  و  اسناد  دد  آنهاست  اقیدادی  فعال یهای  ای  ناش   که  فرامریی
 صودته ب اصل این گفت توانم  اکنون هم  و  است  شده  شناخیه  الملل 
 .است  آمده دد  الملل ب ن عرف 

 

                 خالقیا  یمالحظهها
مانت دد این پژوهل مرودی با معرف  مناب  مودد اسیفاده  اصل اخالق ا

 مولف ن آ اد محیرم شمرده شده است. و هق معنویدادی علم  دعایت 
 
 



  ... هاي محیط زيست دريايیآلودگی ها در قبال  دولت تعهدات  : و همکاران سید باقر میرعباسی دکتر  
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 هنام واژه
 Ethical environment .1 اخالق ییست مح ط  

 Applied ethics .2 اخالق کادبردی 

 Science of ethics .3 علم اخالق

 Values .4 ادیش ها 

 Good traits .5 صفات پسندیده 

 Volunteer behaviors .6 دفیادهای اخی ادی 

 Behavioralist .7 مکاتی دفیاد گرا 

 Ethical concepts .8 گناده های اخالق  

9. Convention on the Law of the Sea 

  کنوانس ون هقوق ددیاها 

 Difference indexes .10 شاخص های میفاوت 

 Avoidance from harm .11 اجیناب ای صدمه 

 Non-intervention .12 عدم مداخله 

 Legislation .13 قانون گذادی 

 Synchronization .14 هماهنگ سایی 

 Monitoring and Evaluation .15 نظادت و ادییاب   
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