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salvage and the duties of governments in maritime search and rescue services 

 
Abstract: 

 

Seas have always been considered by individuals and states due to their special characteristics and 

importance. This importance has caused human beings to take their activities to seas and enjoy its 

blessings. The existence of interests in the exploitation of this field has always caused some 

differences among the stakeholders and beneficiaries. International law's scholars established 

international law of the sea, one of the oldest branches of international law, to regulate matters 

related to seas. As much as seas are beneficial to human beings, the dangers in them can also 

threaten the lives of people active in related fields. The right to life, which is the cornerstone of 

human rights, calls for measures to be taken to save the lives of those in need at sea. These 

provisions in the form of human rights and maritime conventions impose obligations on states. 

One of these tasks is to provide maritime search and rescue services to save the lives of people at 

risk at sea. In other words, such a duty arises from the right that every person should personally 

enjoy when he is in a situation of danger, and that right is nothing but the right to be rescued, 

because the right to be rescued is in line with the right to life. 

 

Key Words:Human Rights, The Law of the Seas, right to Life, right to be Rescued, Coastal State, 

Flag State, Maritime Search and Rescue 
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 چکیده:

ها و اهمیت خاص خود همیشهههه دورد هواه اصهههداص و دولت ها اشار داصهههیه اهدی ای  اهمیت دریاها به دلیل دارا بودن ویژگی 

دواب گشدیده است که بشش فعالیت های خویش را به عشصه دریاها کشاهده و از دواهب آن بشخوردار گشددی واود دنافع در بهشه 

را سبب گشدیده استی اهدیشمندان حقوق بی  الملل  بشداری از ای  عشصه، همیشه دوابات بشوز بشخی اخیالفات در دیان ذینفعان

صاخه های حقوق بی  الملل  اهت هظم و هشهیب دادن به ادور دشهبط با دریاها، حقوق بی  الملل دریاها را که یکی از ادیمی هشی  

سیند، خطشات دواود در آن هیز سوددند ه شش  سیس همودهدی به همان اهدازه که دریاها بشای ابناء ب ست، هأ دی هواهد ههدید کننده  ا

اان افشاد فعال در عشصه های دشهبط با آن باصدی حق حیات که سنگ بنای حقوق بشش دی باصد، ای  ضشورت را ایجاب دی هماید 

ششی و دریایی سیون های حقوق ب صودی ای  همهیدات در االب کنواه شیده   ،که بشای هجات اان افشاد دضطش در دریا همهیداهی اهدی

دی یکی از ای  هکالیف، ارائه خددات هجسهههس و هجات دریایی به دنظور هجات اان افشاد نهکالیفی را بش دولت ها هحمیل دی همای

سیی در دوااع  صه بای صد ست که هش فشد به  صدی به عبارهی دیگش چنی  هکلیفی بشآدده از حقی ا در دعشض دداطشه در دریا دی با

ش از آن بهشه دند گشدد و آن حق چیزی هیست از حق هجات، چشا که حق هجات در راسیای اشار گشفی  در وضعیت و دواعیت خط

 اداده حق حیات استی 
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 دقدده

واه اصههداص و دریاها به دلیل واود دنابع ددیلف و پیاهسههیل های زیادی که در خود دارهد همیشههه و در همار دوران ها دورد ه

 اهدی شفیهگ اشار بششی های فعالیت هاثیش هحت دریاها پیوسیه هشان دی دهدو بشرسی ها دولت ها اشار داصیه اهدی دطالعات 

از دهمیشی  بهشه گیشی عشصههه دریاها و اایاهوه ها، یعنی اسههیفاده از ای  دحیط طبیعی به عنوان دسههیشی بشای حمل و هقل کا  

(2020United Nations, )  سیلی )ذخائش عظیم سییابی به دنابع ف صمند دواود در آن و همچنی  د سیفاده از دنابع غذایی ارز ها ا

اایماعی  -ه خود گویای اهمیت بهشه بشداری پایدار از دنابع دریایی و حفظ دنافع اایصههادیهفیی( دواود در بسههیشها آههاسههت ک

اطعاً واود چنی  اابلیت ها و ویژگی هایی دی هواهد دوابات بشوز بشخی از  (ی 2021al.,  etRichardsonدریاها دی باصهههد )

های دسههه ول و ارگان  (Mannan et al., 2020; Grip and Blomqvist, 2020)اخیالفات دابی  ذینفعان، بهشه بشداران 

ی از ای  رو اهدیشمندان عشصه حقوق به چاره اهدیشی اهت هظم دادن به ادور دشهبط با دریاها و اایاهوه ها و همچنی  فشاهم هماید

سبت به هدوی  بشخی اواعد دورد هیاز اادار هموده اهد که هح ت عنوان حقوق بی  به دنظور الوگیشی از بشوز اخیالفات احیمالی، ه

صناخیه  1الملل دریاها ست صدهدعشفی و  صاخه های حقوق  2حقوق دریاها یا ست که دشبوط به روابط  عمودیبی  الملل یکی از  ا

از صهههاخه های حقوق  3اسهههت، ولی حقوق دریایی های بی  المللی در دناطق ددیلف دریایی یا سهههازدان ها دولتبی  بی  المللی 

  .(1396)صوفی،  4روابط اصداص و کشورها در دریا و دوضوعات دشبوط به دریا هاظش و حاکم است خصوصی داخلی است که بش

 5زیسهههیی -ای  حقوق از حوزه های بیولوژی دریا و بهشه بشداری از دنایع دریایی که به هازگی بش اسهههاه ددل های اایصهههادی

 )2021et al.,  Vilela(    یکی از ادیمی هشی  و دهمیشی  گشایش های که پایه گذاری دی صهههوهد ها حقوق بی  الملل دریاها

یگش هظیش دزدینه های رفیه و به  فشاهشاز اایصهاد دریایی  ،حقوق بی  الملل دی باصهد را صهادل دی صهودی هوسهعه ای  حوزه حقوای

 هیز هسشی ( ,2021al.,  ; Raul et2015Carballo Piñeiro) حقوق کارگشان و دریاهوردان حقوق و سیاست دحیط زیست و

ست صنعت دریاهوردی، عوادل ددیلفی دواب ههدید اان افشاد همزدان بنابشای   ییافیه ا صد  صه با واود افزایش و ر فعال در عش

د، ادا دیاسفاهه هنوز ااشای اواهی  و دقشرات در زدینه ایمنی هدریا و یا ضشر و زیان دالی به دالکی  صناورها و صاحبان کا  دی صو

 ی (Tofalos et al.,2020)دریاهوردی با کاسیی های زیادی رو به رو است 

                                                           
1 The International Law of Sea 

The law Of The Sea 4  

Maritime Law 5  
و بيمه (  of Carriage of ContractsSea by Goods)  حقوق دريايي به موضوعاتي همچون قراردادهاي حمل كاال از دريابه عنوان مثال:  4 

 ي نقاط اشتراك دارندمي پردازد. البته اين دو گرايش متفاوت حقوقي در برخي زمينه ها واز جمله ايمني كشتيران (Insurance Maritime) دريايي 
5 Bio-economic models  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308597X2100110X#!
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دعشفی و دورد بشرسی اشار دی گیشد، سپس با کنکاش در  دریایی دواود در ای  زدینه در ای  دقاله ابیدا کنواهسیون های بی  المللی

 "حق هجات"کنواهسههیون های بی  المللی دشهبط و هعیی  ارهباط بی  اسههناد حقوق بشههشی و اسههناد دشهبط با حقوق دریاها، دقوله 

ق در راسیای هادی  صاخص ح )SAR( 6ت دریاییهجسس و هجاهعشیف و هفسیش صده، در اهیها هکالیف دولت ها در ارائه خددات 

دشاحل اهجار ای  پژوهش را  1ی ااشایی پیشنهاد دی گشدد همودار صماره ا دریایی هعیی  و راهکارها هجات افشاد در صشایط ددیلف

 (1به صورت صماهیک به هصویش کشیده است )همودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Search and Rescue  

 عملياتی خدمات و بررسی وضعيت تکاليف دولت ها در ارائه
(SAR)  

 

 بررسی کنوانسيون های الزم االجرا

 وضعيت اجرای شاخص های حقوق بشربررسی 

  حق نجاتبررسی شرايط 

 بررسی شرايط حق حيات

 ارائه راهکارهای پیشنهادی و بهبود
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 ی دشاحل ااشای پژوهش1همودار 

 واودد های ظشفیت از اسهههیفاده ،به دنظور ارهقاء چگوهگی حق هجات هوسهههط دولت ها رو پیش از راهکارهای یکیاز ای  رو 

 ی دی باصد در واوه ددیلف (1398دریاها )صالحی،  کنواهسیون حقوق

 

     دریاها اسناد حقوق در دریا در افشاد اان از حقوای حمایت های چهارچوب

ساهی به کمک هعهد و الزار ارائه شان یا هلف و صدن دفقود یا خطش دعشض در که ک صند، دی دریا در صدن ااه  ادیمی از ییک با

 تیاس و اصلی پذیشفیه صده در بی  همار  دلل و به هبع آن دریاهوردان دریایی رسور و آداب هشی  ای ریشه و هشی 

ششدوسیاهه کمک اصل  ساسی اصول از افشاد، اان هجات هدف با در دریا های ب صلی بنیادی، عنوان بششی و به حقوق ا  ویژه به ا

شأت دی گیشد رفیارهای و کشادت حق حیات، حق از حمایت ساهی، ه سیل های زیادی دریاها به دلیل واود دنابع ی اه ددیلف و پیاه

 Muhammad, and Saqib) اهده اصههداص و دولت ها اشار داصههیه خود دارهد همیشههه و در همار دوران ها دورد هواکه در 

شان (2019 صد ااهد،  گشفیه اشار بششی های فعالیت هاثیش هحت دریاها پیوسیه دی دهدی دطالعات ه دشوزه بدش هماهطور که گفیه 

سیم های دریایی به دست دی آید شش از اکوسی که ای  ادش اهمیت هواه به دناطق دریایی  (Cabral et al., 2020) اعظم غذای ب

صده سازد  )MPA( 7حفاظت  ص  هش دی  سیشی ی ( ,.2020Reniel et al)را رو سیش دریا به عنوان د همچنی   بهشه گیشی از د

 اهت دباد ت هجاری اهمیت آن را دو چندان دی همایدی

 فشاوان کاربشد دریاهوردی اوادع و هادولت بشای ،اواهی  و دقشرات در االب هنجاری چارچوب های وضهههعاز ای  رو اسهههت که 

 ،197910 دریایی هجات و هجسههس کنواهسههیون ،91974سههو ه کنواهسههیون ،19828دریاها حقوق کنواهسههیون در اصههول ای ی دارد

 پن  ای  ها آهجا که اسهههت گشدیده دقشر 12آزاد دریاهای 1958 کنواهسهههیون حدودی ها و 111989سهههلوی  دریایی هجات کنواهسهههیون

سیون سط کنواه صی  اکثش هو ص سان و دید صنا سیون ی هقطهاشارگشفیه اهد ویژه ای هواه دورد دریاها حقوق کار  ها اوت ای  کنواه

صد که در االب هعشیف س ولیت از ددیلفی اهواع هواه به واوه ددیلف هاثیش گذار در فشآیند حمایت و حفظ اان افشاد دی با  ها د

 هظش در دسیقل طور به آهها از کدار هش بایسیی که هموده بینی پیش ساحلی دولت و پشچم صاحب دولت کشیی، فشداهدهدشیمل بش 

 اضطشار وضعیت در که کسی هش یا افشاد به که هماید دی دوظف را دیعاهد های دولت صشاحت به دقشرات همادی ای  یصود گشفیه

صیه اشار ست از خطش دعشض در یا و دا ضوح به وظیفه ای ی ( ,2020Munari) همایند کمک دارد، اشار دریا در ااهش دادن د  و

همچنی   و درگیش ای  دااشا صهههده افشادی که هعداد یا آهها و هقل و حمل هحوه افشاد در دعشض خطش، وضهههعیت دلیت، هاثیشهحت

سیون ای  از یک هیچ در کمک دادنه ادای گیشدهمی اشار صده اهد، دشکل دچار آن در که دریایی دنطقه ی است هشده هعشیف ها کنواه

ساه همی  بش سیون طشف های دولت همادیاز  1985 سال در )IMO(13دریاهوردی المللی بی  سازدان که بود ا ست کنواه  ها خوا

                                                           
Marine Protected Area (MPA) 9  

1982The United Nations Convention on the law of the sea  10 
11 International convention on safety of life at sea 1974 

1979International Convention on Maritime Search and Rescue  10 

1996International Convention on Salvage  11 

5819Convention on The High Seas  12 

 International Maritime Organization 13 
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صشایط  افشاد به کمک ارائه در را خود هایهالش صاًدداطشه و اشار گشفیه در  ضطشار خصو صده یانپناهجو ا  در ها، اایق در سوار 

 دهندی افزایش ویینادی پناهندگان زدان بحشان

 و دیزان اسههت، صههده دطشح کنواهسههیون حقوق دریاها 98 داده ویژه به و فوق اسههناد هوسههط که دبهم، هشچند دهم، هکات از یکی

 بشاهگیز بحث دباحثات خم و پیچ در غالباً اساسی دالحظات ای ی است کمک ارائه و هجات بشای ها دولت الزار و دس ولیت وسعت

اسههت، ها  صههده اهجار 15اد  بندر یک به هحویل و 14کشههیی از هدلیه دریا، در بشههشدوسههیاهه های کمک حق دردورد هاکنون که فنی و

ست یا دنحشف و حدودی کم رهگ، گم شش حقوق در دیان یصده ا سناد در بنیادینی که ب  دقشر و هنظیم المللی بی  و دلی ددیلف ا

ست، صده صاص خود به را ای ویژه اایگاه حیات حق ا ست داده اخی ساه، دری  ا شش حقوق اهاهی اعالدیه 3داده  بش همی  ا  ،16ب

 ی(Varvara et al, 2012)صدصی دقشر گشدیده است بشخورداری از دصوهیت و ادنیت و آزادی بشای حیات، را اهساهی هش حق

با عنایت به اهان صمولی حقوق بشش و دحدود هشدن در ظشف های زداهی و دکاهی، یکی از عشصه هایی که ضشورت دارد حقوق 

 اهسان ها در آن دورد هواه اشار گیشد، عشصه دریاهاستی

 

 

 

 

 

 کنواهسیون های دشهبط با حقوق در دریاهای 1ادول 

                                                           
Disembarkation 14 

 15 Safety of  Place 

Universal Declaration Of Human Rights 16  
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 صشح دصوبه داده/ بدش هار کنواهسیون ردیف

1 
 آزاد دریاهای  کنواهسههیون

 ژهو
 12 داده

 دی یافت دریا در که صههدصههی هش به کمک ارائه

ست از دعشض خطش در و صود  دی ااهش دادن د

 وظیفه دسلم استی یک یکسان صشایطی باصد در

2 

 دللسههازدان  کنواهسههیون

حد با حقوق  دی طه  در راب

 دریاها

 98 داده 1 بند

 افشاد اان هجات دی بایسهههت اهت دهنده هجات

ضطشار دعشض در سیی دمک  سشعت همار با ا  بای

 یهمایند اادار

3 

 المللی بی  کنواهسهههیون

 در افههشاد اههان هههجههات

 (SOLAS)دریا

 10داده از الف بدش  -

 33 داده -

 از عالدیی هش دریافت درخصوص کمک دنظور به

یاهگش که دنبعی هش یت ای  ب باصهههد وااع  که دی 

 کمک باصههند، دی خطش دعشض در دریا در افشادی

 آهها کمک به سههشعت همار با اسههت دوظف کننده

 بشیابد

4 

 المللی بی  کنواهسهههیون

 هههههههههههجههههههههههات

 (SALVAGE)دریایی

 10داده

 رد که فشدی به کمک ارائه با رابطه در را الزاداهی

 دقشر باصد، دی ااهش دادن دست از خطش دعشض

 دارد: دی

هده هش - 1 هد که اا آن ها اسهههت دلزر فشدا  بیوا

 روی و افشاد خود صهههناور بشای خطش ایجاد بدون

 رفی  بی  ازَ خطش در دعشض که کسهههی هش به آن،

 یبنماید کمکاست دریا در

 که را ااداداهی بایسههتدی دیعاهد کشههورهای - 2

 یک ضهههشوری بند در دندرج وظیفه ااشای بشای

 یهمایند اهداذ است،

 اهجار از عدول ابال در دس ولییی صناور دالک - 3

 یداصت یک، هدواهد بند در دندرج فشداهده وظیفه

5 

 المللی بی  کنواهسهههیون

 هههجههات و هههجسههههس

 (SAR)دریایی

 (10()1()2) دقشرات

 

 صدصی هش به که دهند دی اطمینان دعاهده طشفی 

 آههای کمک کنند دداطشه صهههود، دچار در دریا که

 چنی  که وضهههعییی یا دلیت به هواه بدون باید

 دی یافت آن در صدص آن که دواعییی یا صدصی

 یدهند اهجار را کار ای  صود،
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 ،(ICCPR) 17سههیاسههی و ددهی حقوق المللی بی  دیثاق امله از بشههشی، حقوق المللی بی  دعاهدات از بشخی هوسههط حیات قح

 و بشههش حقوق آفشیقایی دنشههور و( ACHR) 19بشههش حقوق آدشیکایی کنواهسههیون ،(ECHR) 18بشههش حقوق اروپایی کنواهسههیون

شییباهی و حمایت دورد( AFCH) 20دشدر ست گشفیه اشار پ سناد ای ی ا  دعاهده طشف های دولت صالحییی المشو در که افشادی از ا

 صههشف در یا دریا در یافیه هجات افشاد آیا که اسههت دنااشههه دورد هنوز بحث ای  دریاها، حقوق دری کنند دی حمایت باصههند، دی

 یا و دارهد، اشار( سههاحلی دولت یا /و دهنده هجات واحد پشچم صههاحب دولت) "دهنده هجات دولت" صههالحیت هحت ،هجات

 ی( ,2014Trevisanut ) باصد؟ دی صالحیت اعمال دسیلزر( SAR) 21دریایی هجات و اسیجو عملیات اهجار آیا ،اینکه

 

 هقش سازدان بی  المللی دریاهوردی در هقویت اایگاه حقوق بشش در عشصه دریاها

ضوع با رابطه در آدده بواود ابهادات سابقه صه در هجات به الزار و کمک ارائه به الزار دو شه ،المللی بی  عش  حادثه اشیان در ری

شیی سیشالیا که دولت هنگادی دارد، 22دپااه هشوژی ک شیی آن به ورود ااازه صدور از ا  و ورزید ادیناع خود سشزدینی آب های به ک

 عملیات یکاهجار  اشیان در که پناهجو 433 همودن پیاده دنظور به خود بنادر از یکی بهو ورود  دسههیشسههی و 23ضههشر بی عبور حق

سیقش  دنیقل بش روی آن هجات یافیه و هشوژی هجاری کشییهوسط  هجات  در را ای ها هگشاهی بحشان ای ی کشد رد را بودهد صدهو د

 سازدان و کشده ایجاد گسیشده طور به هجاری کشییشاهی دهیای و کشییشاهی هقل و حمل های صشکت ساحلی، های دولت از بسیاری

 یصود اضیه ای  درگیش حادثه، آن واوع روز طی در دوضوع ای  حل و هسهیل هگاه با که است داصیه آن بش را دریاهوردی المللی بی 

 ارائه هایکمک الزار بی  وضوح به صد،دی دبادله اسیشالیا و هشوژ دولت های بی  صفاهی بصورت که دیپلماهیکی دذاکشات خالل در

شیی به صده صکار همایز هجات، به الزار و هادپا ک شه دورد هایوااعیت از یکیی گشدید آ سیشالیا دولت که دناا  ای  همود، دی اعالر ا

شیی روی بش یافیگان هجات صدن سوار دجشد به هجات عملیات که بود شیی کاپییان اینکه علی رغم هادپا، ک  آن دقادات به بار دو ک

شیی که بود کشده اعالر ضافه علت به او ک ست، خطش دعشض در  زر هدارکاتواود آذواه و  عدر و بار ا سیده پایان به ا ست ر ی 24ا

 هجات از الوگیشی اهت را هاخوصهههایند و هادطلوب دحظوراهی اسهههیشالیا دولت که همود اسهههید ل هشوژ دولت دیگش سهههویی از

ضطشار دعشض در آهها که هنگادی در دریاهوردان شیی صدن غشق یا ا صند دی ک ست کشده ایجاد با شات، ای ی 25ا سیش  هعابیش دناا و هفا

صت هجات کلمه از که دیفاوهی شان که هحوی به داد، اشار هایید دورد را صود دی بشدا  الوگیشی و همکاری به همایل عدر دهنده ه

سیشالیا اضیه سشیع حل از  گشفیه هصمیم دریاهوردی المللی بی  سازدان دبیشکل که گشدید سبب بست ب  ای ی بود از هاحیه دولت ا

ساریای به شش حقوق عالی کمی صیه دلل سازدان آژاهس های سایش و دلل سازدان ب صد وی که هماید هو  ای  ورود بهو  دداخله ا

 ای  عوااب کند، زیشا صادر را دریاهوردی المللی بی  سازدان با دشهبط اسناد بازبینی و بشرسی دسیور دارد همایل و کشدهرا  دوضوع

                                                           
International Covenant on Civil and Political Rights  17 

 European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental  18  

American Convention on Human Rights 19 
20 African Charter on Human and Peoples’ Rights 

Search And Rescue Operation 21  

M/V Tampa  22 

Innocent Passage 23  
24 IMO Circular letter No 2345 (October, 15, 2001) at 2 containing the Notes verbales between the Embassy of Australia, 

Copenhagen, Denmark and the Royal Ministry of Foreign Affairs of the kingdom of Norway, Oslo. 
25 IMO Circular letter No 2363 (February 1, 2002) at 2, containing the Notes verbales dated September 1, 2001 and January 29, 

2002 from the Royal Ministry of Foreign Affairs of the kingdom of Norway to the Embassy of Australia, Oslo, Norway. 
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سبیاً حادثه سیار پیاددهای هواهددی دهم ه سیم یکپارچگی به اهت را ادی وخیم ب ساهی به کمک و دریایی هجات و هجسس سی  ک

 ی26باصد داصیه بش در را اهدیافت صده اضطشار اشار داصیه و وضعیت در و دریا در که

 بشرسههی صههادل که را( 22) 920الف اطعناده ،2001 هوادبش در خود السههه در دریاهوردی المللی بی  سههازدان دجمع آن دیعااب

 های کمییه به اطعناده ای ی 27رسههاهد هصههویب به را صههد دی دریا در یافیه هجات افشاد با رفیار به دشبوط های رویه و ایمنی اادادات

 به دریاهوردی، که المللی بی  سههازدان دواود اسههناد همار که داد دسههیور سههازدان آن 30هسهههیالت کمییه و 29حقوای کمییه ،28ایمنی

 داده هوضههی  32فایف هوسههط که هماهطوری 31دنهمای صههناسههایی را باصههند دی ااهوهی همپوصههاهی یا و هکشار هنااض، ،ابهار دارای هوعی

 دوسیاههاهسان اساسی اصل سه که صود حاصل اطمینان که بود ای  ای  اسناد بشرسی از دریاهوردی المللی بی  سازدان هدف صده،

 :یعنی است،صده بیان دریاها حقوق به واسطه که

ضطشاب دچار دریا در که افشادی به صوهد، دی یافت آن در که صشایطی و وضعیت دلیت، گشفی  هظش در بدون  ارائه کمک هسیند ا

 ;گشدید خواهد

 دهند و هحویل ادنی بندر به را یافیگان هجات که دهد دی ااازه دهند، دی هجات را دریا در اضهطشار دچار افشاد که هایی کشهیی به

 پناهجویان، ددارک، فااد دهااشان امله از صههوهد، دی یافت آن در که صههشایطی و وضههعیت دلیت، از هظش صههشف یافیگان، هجات

 المللی بی  سازدان با دشهبط اسناد هوسط که روصی و هشهیب به دارهد، حضور کشیی در ااچاق بصورت که دسافشینی و پناهندگان

ست صده دقشر دریاهوردی ششی حقوق اواهی  و المللبی  حقوق با دطابق و ا سیاهه دیشینه هایسنت در آهچاهکه ب ششدو  دریایی ب

 ی 33صد خواهد رفیار آهها با کشیی روی بش بوده دیداول

 خود 77 السههه خالل در دریاهوردی المللی بی  دریایی سههازدان ایمنی کمییه 2003 سههال در ،(22) 920 الف اطعناده پیوهد با در 

 هدفی همود هصویب را دریایی هجات و هجسس و دریا در افشاد اان هجات های کنواهسیون پنجم فصل در اصالحات هویس پیش

 هظش در بدون دریا در هجات افشاد به کمک بشای دریاهوردان و دعاهده طشف دولت همکاری هحوه همودن صههفاف اصههالحات ای  از

ضعیت گشفی  صالحات ای ی بود آهها و سماً که آن از پس ا صویب از سال یک ر صت آن ه  ا اشا  زر 2006 او ی اول در گذ

ضطشار دعشض در افشاد اینکه از اطمینان حصول اهت و به اثناء ای  دری گشدید  هأدی  اهت همچنی  و اهد گشدیده کمک دریا در ا

 چگوهگی با رابطه در را های دسیورالعمل دریایی ایمنی کمییه دریایی، هجات و هجسس کنواهسیون از صیاهت و یکپارچگی حفظ و

 بششدوسیاهه و حقوای هعهدات اهجار در ها کشیی فشداهدهان و عضو دولت های به کمک هدف با دریا، در یافیه هجات افشاد با رفیار

 هأکید ها دسههیورالعمل در ای ی 34رسههاهد هصههویب به دشبوطه، المللی بی  حقوای اسههناد هحت دریا در یافیه هجات افشاد ابال در خود

 دیگش عبارت بهی صود هکمیل هجات بشای عضو دولت های با دشهبط الزار با بایسیی کمک ارائه اهت فشداهده یک الزار که گشدد دی

                                                           
26 Opening address to the Twenty-Second regular session of the Assembly Speech given by Mr. W.A. O'Neil, Secretary-General of 

IMO Headquarters, London (19 November 2001( 
27 Review of safety measures and procedures for the treatment of persons rescued at sea, 22nd session, Agenda Item 8, IMO 

Assembly resolution A.920(22) (November 2001(. 

Maritime safety Committee 28 

Legal Committee  29 

Fal Committee 30 
31 Review of safety measures and procedures for the treatment of persons rescued at sea, 22nd session, Agenda Item 8, IMO 

Assembly resolution A.920(22) (November 2001). 

Fife  32 
33 See IMO Circular Decision C 54/17(d) (1985); Report of the UNCHR to the General Assembly, UN GAOR, 40th session, Supp. 

No 12, UN doc. A/40/12 (1985) as cited by Fife. 
34 IMO Related guidelines on the treatment of persons rescued at sea, also adopted in May 2004. 
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 دادن رهایی و اد  بندر یک به دریا در یافیه هجات افشاد سهههشیع هحویل ادش در کشهههیی فشداهده به کمک در همکاری و هماهنگی

 ی(IMO. 2020) یافیگان هجات آن به دداور و دسیمش های کمک ارائه دس ولیت از فشداهده

 :که  است ای  خواسیار عمودی دجمع که داد گزارش دریاها، حقوق و ها اایاهوه حقوق دورد در خود گزارش آخشی  در دبیشکل

 اسیجو المللی بی  کنواهسیون در اصالحات دؤثش ااشای از اطمینان حصول بشای را  زر اادادات کلیه بایسیی دیعاهد های دولت"

 در یافیه هجات افشاد هحویل با رابطه در (SOLAS) دریا در افشاد اان هجات المللی بی  کنواهسهههیون و (SAR) دریایی هجات و

 دریا در یافیه هجات اصداص با رفیار هحوه به دشبوط های دسیورالعمل همچنی  و صدن ا اشا  زر دحض به اد  بندر یک به دریا

  ی( 2021and Dalaklis,Anish) 35"بشساهند اهجار به

صالحات ،2006 اول ژوئیه در سیون در گشفیه صورت ا  دریایی اتهج و هجسس و دریا در افشاد اان هجات المللی بی  های کنواه

 اان هجات المللی بی  کنواهسههیون پنجم فصههل در اصههالحاتی صههد ا اشا  زر دریا یافیه در هجات افشاد با رفیار هحوه با رابطه در

سیجو خددات از هعشیفی دریا در افشاد صورت ی دهد دی ارائه هجات و ا صالحات   بشای دواود نهدیشی الزار ،ای  بش عالوه گشفیها

 دی اضافه را دریایی هجات و اسیجو کنواهسیون ضمیمه از( 10()1) 2دقشره  به صبیه عبارت یک کشده، سازی صفاف را کمک ارائه

 دی اعمال ودصهه دی یافت آن در که صههشایطی یا افشاد چنی  وضههعیت یا دلیت گشفی  هظش در بدون کمک ارائه بشای هعهد ای : کنند

 ی صود

 هیقالهحویل و ا در ها کشهههیی فشداهدهان به به اهت کمک ها دولت بی  همکاری و هماهنگی الزادات همچنی  ای  اصهههالحات

ی صود دی حمیله ها دولت به الزادی چنی  که است بار اولی  بشای ای ی دشدص هموده اهد را اد  بندر یک به یافیه هجات اصداص

ضافه را ادیدی دقشره همچنی  اصالحات ای   هأکید دریا در افشاد اان ادنیت ارزیابی در کشیی فشداهده صالحدید بش که کند دی ا

 :کند دی

 ایحشفه تصالحی در که هصمیمی هش ااشای یا اادار از هباید دیگشی صدص هش یا ،[…] راهبشکشیی صشکت کننده، اااره دالک،

 یهمایند الوگیشی و گشدیده داهع باصد دی ضشوری دریا در افشاد اان هجات اهت کشیی فشداهده

صالحات سیون ضمیمه در ا سس کنواه ست هش صشی  حیی دریایی و هجات هج صالحات ای ی ا صل به ادید پاراگشاف یک ا  2 ف

ضافه سازداهدهی دی ا ض  هعشیفی هماهنگی، و کنند:  ضطشار، دعشض در افشاد وضعیت از وا : 3 فصل رد ادید پاراگشاف چندی  ا

 یک و  اد بندر یک به دریا در یافیه هجات افشاد هحویل اهت کشهههیی فشداهده به کمک دفهور هشهههشی  ها، دولت بی  همکاری

 ها دکان شی ه دناسب صناسایی به صشوع که هجات و ادداد هماهنگی دشاکز به دشبوط عملیاهی : دشاحل4 فصل در ادید پاراگشاف

 یدریا در اضطشار در صده یافیه هجات افشاد کشدن پیاده بشای

 هکالیف از هاصههی که المللیبی  اخیالف گوهه هش که سههازهددی روصهه  را دسههاله ای  صههدهاصههالح و ادید دقشرات کلی، طور به

صل و حل ،دیعاهد های دولت هوسط صود دی دریایی هجات و هجسس س ولییی و صده ف شیی خدده و کاپییان دیواه را د  همی ک

س ولیت و وظیفه دولت های هماید صیه، بطوریکه را خود بی  همکاری و خود اادادات هماهنگی اهجار د شیی از یافیگان هجات دا  ک

 صههورت به هاکشههیی فشداهدهان از که ادشوز هجاری وضههعیت و دحیط دری 36صههوهد داده هحویل اد  بندر یک به و پیاده کننده کمک

 و دهم بسههیار همایند، اادار هاهزینه کاهش و افزایش بهشه وری در راسههیای کارایی بهبود  به هسههبت که صههود دی خواسههیه ادان بی

ست حیاهی ضعیت یا دلیت گشفی  هظش در بدون همچنان آهها که ا ساهی کمک به خود و سیند، گشفیار دریا در که ک شیابند ه  هنهای ب

                                                           
35 Report of the Secretary General oceans and law of the sea. A/61/63 (9 March 2006).  
36 Report of the Secretary General oceans and law of the sea A/59/62/Add.1 (18 August 2004) para. 314. 
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ست ای  آهها وظیفه سیند خطش دعشض در دریا در که افشادی به که ا س ولیتی کنند کمک ه صلی د  از اان دحافظت آهها ابیدایی و ا

 دریا در حقوق بششدوسیاهه اساسی دعیارهای از اسیفاده در دهمی عطف هقطه اصالحات، ای  صدن ا اشا  زری است دریا در افشاد

 یاست

 هجات عملیات اهجار و کمک ارائه اهت ااهوهی های دس ولیت و وظایف

 

 کشیی فشداهده های دس ولیت و وظایف-1

شیی فشداهدهان سیون در صده ذکش دقشرات بشابش ااهوهاً ها ک صاره فوق های کنواه سیند دوظف ا  شیی ایمنی گشفی  هظش در با ه  ک

سنل و خود ضطشار حالت در که اهت افشادی هجات و ارائه خددات ادداد و کمک به دمک  سشعت همار با فشداهدهی هحت پش  ا

 یاست کمک ارائه وظیفه فقط دی باصد کشیی فشداهدهای که دیواه  وظیفه ،رو از ای ی همایند اادار دارهد اشار

ست یافیههکادل ایگوهه به عشفی حقوق  ضش حال در که ا  بش المللیبی  دریایی حقوق در که هجات به الزار و کمک به الزار بی  حا

 ارائه به هسبت کشیی فشداهده اینکه دجشد به که فشض ای  با است صده اائل همایز(، Davies, 2003) گیشددی اشار هادولت عهده

ست صده اهجار هجات عملیات همود اادار کمک صشایط  یا ضطش در دریا در همادی  صل  وهجات افشاد د دیگش دوااع دورد  انگ، 

 ی(Papanicolopulu, 2016) آید صشایط حقوق بشش بی  المللی به صمار دیو از هیاز از وظایف دولت ها 

 که کنند دی اسید ل پژوهشگشان اکثشی است هشده هعشیف ها کنواهسیون از یک هیچ در کمک ارائه اهت دس ولیت و هکلیف دادنه

 به هواه با را خود هعهدات دهد دی ااازه ها کشیی فشداهدهان به که ای بگوهه است بوده دبهم هعمداً زدینه ای  در رفیه کار به زبان

 یک به دادن پاسههه  و واکنش هنگار در و آزاد دریاهای در که ددیلفی خطشات گشفی  هظش در با و خود کشهههیی و خدده ایمنی

ست ضطشار زدان در که درخوا ساهند، اهجار به صود دی دریافت ا شیش ر  و صشایط از صفافی و صشی  هعشیف که دلیل ای  به بی

 صهشایط بشدارهده در چیزی چه اینکه دورد در دشهااشات و گفیگو و بحثی اسهت هشهده ارائه دریاها حقوق در اضهطشار وضهعیت

ضطشار ضعیت آن و بوده ا  صناورها فشداهدهان که ای گوهه به دارد واود ساخیاری ابهار ای ی دارد اداده هنوز آورد دی بواود را و

ی کنند اعمال را خود عملیاهی و اخالای هصهههمیمات دهند، ارائه هواهند دی که کمکی و دسهههاعدت هوع ارزیابی زدان در هواهند دی

 ههیه خدده، هدلیه کشههیی، یا اایق کشدن یدک: داهند گیشهد اشار کمک وظیفه زدشه در اسههت دمک  که دارد واود دینوعی اادادات

 یغیشه و غذایی دواد و غذا

 

 پشچم صاحب های دولت های دس ولیت و وظایف-2

 بی  کنواهسههیون پنجم فصههل از 33 و( الف) 10 ،7 دقشرات و دریاها حقوق با رابطه در دیحد دلل کنواهسههیون( 1) 98 داده دطابق

صند دی هجات عملیات وظیفه اهجار به دکلف پشچم صاحب های دولت دریا، در افشاد اان هجات المللی سیی آهجائیکه ها با  در بای

 دی هجات عملیات اهجار از سههشپیچی و هقض دشهکب که هایی کشههیی فشداهدهان با رابطه در را های دجازات خود داخلی اواهی 

 در گسیشده طور به الزادات ای  که حالی در حال، ای  بای بشساهند هصویب به همایند دی رد و گشفیه هادیده را کمک ارائه یا و گشدهد

 گشدیده هفسیش و صده وارد کشورها داخلی اواهی  در دحدود صورهی به غالباً است، صده پذیشفیه ها دولت هوسط المللی بی  عشصه

 به اادار که حقیقت ای  با اسهت گشدیده هحمیل کشهیی فشداهده بش که کمک ارائه اهت دسه ولیت و هکلیف دادنه هییجه دری اسهت

شیی، فشداهده بشای کمک ااشای و اهجار شیی خود و خدده ک شکل ک صد، دمک  غیش اگش هبوده، ساز د شیش هبا ضعیف بی ی صود دی ه

شهور ست د شیی فشداهدهان که ا شارهای و زداهی هأخیشهای بدلیل ها ک  یا و صده حمل کا های صاحبان سوی از که هجاری ف
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 اضههطشار دعشض در افشاد اهت هجات عملیات اهجار و کمک ارائه از هعمداً و سههادگی به گشدد دی آهها دیواه ها کشههیی دالکی 

شم صی چ ضعیت ای ی همایند دی پو شیش و شیی که آید دی پیش فشداهدهاهی اهت بی صلحیی های پشچم دارای آهها ادش هحت ک  37د

 (یCacciaguidi-Fahy, 2007) همایند دی دریاهوردی به دبادرت آهها با و بوده

 ساحلی های دولت وظایف و دس ولیت-3

س ولییی و وظیفه دارای ساحلی های دولت دیگش سویی از سلم د صند، دی هجات عملیات اهجار اهت حیمی و د  که دعنا  ای به با

 دیحد للد کنواهسیون 98 داده 2 بند هحت دریایی هجات و هجسس های عملیات اهت  زر های هماهنگی اهجار به هسبت بایسیی

هجات،  و هجسس تخددا ارائه اهت در آن اداده و عملیات اهجار سازداهدهی، ارهقاء و هشوی  صادل که دریاها حقوق با ارهباط در

 کنند دی لاسید  بشخی که آن حالی (et al., 2018) Cangelosi همایند اادار باصد، دوثش و دناسب به صورت دارد ضشورت که

 که اسههت واضهه  دالًکا البیه باصههد، دی اایصههادی ویژه دنطقه و آزاد دریاهای به دحدود( 2) 58 و 86 دواد به هواه با داده ای  که

 رساهی اریی ارائه که بود خواهد وظیفه ای  کننده دنعکس ضمنی صورت به سشزدینی های آب در ضشر بی عبور به دشبوط دقشرات

  ی(Oxman et al,1997) باصد ساحلی دی دولت عهده به

صل از 15دقشره  سیون پنجم ف سس المللی بی  کنواه ست ها دولت از همچنی  دریایی هجات و هج  به سبته که هماید دی درخوا

ست حالی در ای  همایند، اادار خود سواحل در کافی هجات و اسیجو هجهیزات و ادکاهات همودن فشاهم  از( 10()1) 2دقشره که ا

سیون همی  ضمیمه صی هش به کمک صشیحاً کنواه ضعیت به هواه بدون را صد ص از 7 دقشرهی هماید دی الزادی آهها و  پنجم لف

 که حالی در بوده، هجات و همکاری دناطق دفهور ارهقاء و هوسهههعه صهههدد در دریا در افشاد اان هجات المللی بی  کنواهسهههیون

ست دی ها دولت از( الف)15دقشرات  های آب در که افشادی اان هجات بشای  زر هشهیبات اهجار به دیعهد و دلزر که هماید درخوا

 چنی  دادن جاته و کشدن پیدا بشای کافی و  زر را هدارکات و ادکاهات و بوده اهد، گشفیه اشار اضهههطشار دعشض در آهها سهههاحلی

 را هجات هایعملیات آدیزدوفقیت و دوثش عملکشد دریایی هجات المللی بی  کنواهسههیون از 11 داده ههایت دری همایند فشاهم افشادی

 .کنددی هضمی  را دارهد خطش دعشض در که ادوالی و افشاد اان حفظ دنظور به

سیون  رسیدن و دسییابی اهت در که ااداداهی عنوان به را هجات عملیات دس ولیت وسعت و دادنه دریایی هجات و هجسس کنواه

ضطشار دعشض در افشاد به صد دی ا صکی اولیه هیازهای هادی  صادل که را با  بندر یک به را هاآن  هحویل و دیگش هیازها سایش و پز

سیون هه حال، ای  بای کنددی هعشیف اد ، سس کنواه سناد از کدار هیچ هه و دریایی هجات و هج  دریاها حقوق از یگشد المللی بی  ا

 همی صشح یا دصدش را باصد دارا باید اد  بندر یک که هایی ویژگی با رابطه در  زر رفیاری و هنجاری دعیارهای واض  طور به

 هجات همودن یادهپ و هدلیه با رابطه در خاص طور به فوق، هایکنواهسهههیون از یک هیچ که اسهههت دعنی بدان ای  وااع، دری دهند

صل در که یافیگان شان ا صد، دی هجات فشآیند از دشحله آخشی  دهندهه سی حقی اهد هداده ارایه را راهکاری با سیش شکی به د  از خ

 مچنی ه حق ای ی باصهههد دی داخلی اضهههایی های رویه و سهههاحلی های دولت عشفی رفیارهای به دیکی اول دراه در دریا هاحیه

 از طشیق و دهص دعی  دریاها حقوق کنواهسیون در که است ضشر بی عبور حق با رابطه در ای پیچیده کادالً حقوای دقشرات دشمول

 ی است صده هفسیش داخلی اضایی های رویه

 

   دریا در هجات حق حقوای دبنای
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 :صدزیش دی با صشح به است، صده هعیی  و دشدص 1982کنواهسیون حقوق دریاها  98 داده در دریا در کمک ارائه وظیفه

ه و یا کشههیی، خدد به ادی خسههارت که آهجائیکه دی هواهد ها خواسههت خواهد خود پشچم حادل کشههیی فشداهده از کشههور هش-1

 :دسافشان وارد هیاید

 یکند کمک باصد دی دشگ و هلف صدن خطش در و صود دی پیدا دریا در که کس هش به( الف

 دطلع ککم به او هیاز از که اضههطشار حال در صههدص هجات به دمک  سههشعت همار با رود و دی اهیظار وی از که حدودی ها( ب

 یبشیابد صده،
 ،1974دریا  در اان افشاد ایمنی  همچنی  طی دقشراهی در کنواهسهههیون وظیفه ای همان گوهه که پیشهههیش هیز عنوان گشدید، چنی 

سیون سیجو کنواه سیون و 1979 هجات دریایی و ا ستی به 1989 المللی هجات بی  کنواه  در ی  وظیفها هکشار دلیل دقشر گشدیده ا

شه اگش حیی دولت، رویه به هواه با و و حقوق داخلی، اواهی  و دعاهدات صکل و یکنواخت همی صد، یک   ارائه ظیفهو ادشوزه هبا

 یاست صده صناخیه از حقوق بی  الملل عشفی به رسمیت اصل یک عنوان به کمک

 در قشر دی هماید،د که را1982کنواهسهههیون حقوق دریاها ( 2) 98 داده در دندرج هعهد عملیاهی و فنی هظش از ها هاده دوافقت ای  

ت هجسس و عملیا دوثش و دناسب خددات حفظ و ارهقا بشای ای دنطقه های هاده هوافق طشیق از همسایه دولت های لزور، صورت

 ( دقشر دی دارد:2) 98داده  یکنند، ااشایی دی هماید دی هجات دریایی همکاری

 هجهیزات ریو هگهدا کارگیشی به هشههکیالت، ایجاد به هسههبت باید دریا در هشدد ایمنی هأدی  دنظور به سههاحلی دولت های کلیه

 همسایه دولت های با را هیهاز همکاری های دیقابل دهورد صشایط در و همایند اادار دؤثش و کافی اهدازه به هجات و اسیجو خددات

 دارهدی  دعمول رابطه ای  در (دنطقه کشورهای) خود ساحلی

دریایی  ایمنی کمییه یگسههیشش و هسههشی داده دی صههود اد  دکان یک در یافیه هجات افشاد صههدن پیاده حیی به کمک ارائه وظیفه

و  کنواهسهههیون ایمنی اان افشاد در دریا دو هش که 38کشد هصهههویب را اطعناده در ای  راسهههیا دو دریاهوردی المللی بی  سهههازدان

سس و هجات  سیون هج صالح را دریاییکنواه ( 9( )1) 3 داده ، هییجه دری  زر ا اشا گشدیدهد 2006 ژوئیه 1 از و اشار داده دورد ا

  :کنواهسیون هجسس و هجات دریایی در حال حاضش دقشر دی دارد

ه ارائه کمک واسطکه ب فشداهدهان کشیی هایی که کنند حاصل اطمینان باید با اهجار هماهنگی و همکاری های  زر،  طشفی  دیعاهد

سطه هغییش و خبه افشادی که در دریا دچار دداطشه گشدیده و هجات داده اهد و بش روی صناور خود سوار هموده اهد از هکلیف  ود بوا

شیشی اهحشاف صان از بی صناور سیند آزاد دعاف و صده، گشفیه هظش در سفشی که از ابل بشای آهها و  س ول طشف دیعاهد یه  دنطقه د

 همکاری و هماهنگی چنی  از اطمینان حصول بشای را اولیه دس ولیت صود، ارائه دی کمک هایی چنی  آن در که هجات و اسیجو

  یصوهد ادهد هحویل ادنی دکان به و صده پیاده کننده کمک کشیی صده، از کمک بازداهدگان که طوری به داصت، خواهد عهده بش

 بیوان در آهجا که صهههود دی گفیه دکاهی به (Place of safety) "اد  دکان" ،39های کمییه ایمنی دریایی دسهههیورالعمل دطابق

صده هلقی همود را هجات عملیات صل با دطابقی ( ,.2018Fink et al) همار  سیورالعمل، ای  از 14-6 ا  دی هجات دهنده واحد د

 دولت ساحلی و صاحب پشچم دولتباید  که هقشی بش دی  دسیورالعمل حقیقت، دری دوات طور به فقط ادا باصد، اد  دحل هواهد

 (ی13-6 اصل) دارد اصشار کنند، بازی دهنده هجات صناور با فشداهده اایگزینی در

                                                           
38 IMO, MSC.153 (78), 20 May 2004 &  IMO, MSC.155 (78), 20 May 2004. 

  2004May  20), 78( 167IMO, MSC. 39   
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 اه دارد وظیفه صههده، اهجار دنطقه آن عملیات هجسههس و هجات دریایی در که دولیی ها، دسههیورالعمل همان با دطابق ای ، بش عالوه

 سههاحلی دولت هک کند دی ایجاب سههادگی به اصههل ای (ی 2-5 اصههل)کند هأدی  یافیه هجات افشاد بشای را اد  دکان یک حداال

 یهگذارد دریا در ار یافیه هجات افشاد یعنی بشساهد، پایان به دوثشی طور به را آن و دهد اهجار عملیات هجسس و هجات دریایی را

سیورالعمل اینکه به هواه با  سیند، آور الزار های کمییه ایمنی دریایی د صل هی شنهاد 2-5 ا ساحلی که کند دی پی  هعهدی" دولت 

راحت و  خیال با کار ای  اهجار ادکان که هنگادی در بدهد، خود المشو در صدن افشاد هجات یافیه را پیاده ااازه که دارد "باایماهده

سوده ضوع ای  (ی,2013Papastavridis) هدارد واود دیگشی هش اای در آ سط دو سهیل  کمییه هو صول که ،40هشافیک دریاییه  ا

 ) 41Carrera andاست صده است، هصشی  کشده هصویب را دریا در یافیه هجات افشاد صدن پیاده بشای اداری های رویه به دشبوط

Cortinovis, 2019)ی 

س له سایی به دشبوط دیگش د ست هعهد ای  ذینفع صنا صد  ولتدحض داخلی دشبوط به هش د هعهد یک کمک ارائه وظیفه آیا: ا دی با

 دی صود؟ دریا در هظش گشفیه در دضطشب هجاهی است که بشای افشاد حق صادل ادش ای  اینکه یا

صایسیه دورد هواه و ااشا اشار هگشفیه استدی باصد که   42حیات حق صاخص دهم دیگش ی دک در دباهی حقوای گفیه صده به طشز 

حیات را هیازدند واود داهش اادعه صههناسههی دی داهد که  رسههیدن به هعشیف و درک صههحیحی از حق 2015در سههال   43گشیگور

همادی هیازهای زیسههیی )حیاهی( به دنظور دسههییابی به داهیت اهسههاهی را در بش گشفیه و به چگوهگی ااشایی همودن ااهون از طشیق 

و ااهون حقوق  )HLI(44با واود اینکه کشههورها از حقوق بی  المللی بشههش  داهش و ادرت )در دوضههوع دورد بحث( دی پشدازدی

، و داهش فشاواهی در زدینه (Jawadand  Thaheem, 2020)راسههیای ااشای وظایف خود بهشه دی اویند  در )HRL( 45بشههش

، هنااض (Lizotte, 2021) هگشش ها و سیاست های بی  المللی و صکاف عمیقی در صاخص های ای  دعضل به چشم دی خورد

س ولییی که  ضادها با واود د شورهای ددیلف واود دارد که همی  ه هایی در خصوص هحقق حق حیات به ویژه در دریاها بی  ک

بشای دس ولی  به دهبال دارد دورد بی هواهی اشار گشفیه و به عنوان ههدید اصلی حقوق بشش و حق حیات در سطوح دلی و دحلی 

  ی),.Heffington; 2016 Bömer et al ,1202)هیز دی باصد 

 

 دریا  در بشش حقوق و اعمال "دریا در هجات حق" کاربشد دادنه

ه همود، هظش دادگاه اصاراز دواردی که دی هوان به ورود یک دادگاه بی  المللی به دوضوع حقوق افشاد دضطش در دریا و هجات یافیه 

 اروپایی حقوق بشش در ای  زدینه دی باصدی

 هدوی  دریا را در اروپایی حقوق بشش کاربشد کنواهسیون دورد در هواه اابل رویه اضایی یک همچنی  بشش اروپایی حقوق دادگاه 

ست کشده ضیه  یا شش اروپایی حقوق دادگاه آلباهی، و اییالیا علیه دیگشان و 46ژاوارادر ا کاهش وان آلباهیایی  کشیی دطشح همود که اروپا ب
یایی انگی هاو با بشخورد دلیل به 47راده بش  صهههد، غشق 1997 داره 28 در 49اوهشاهیو کاهال المللی بی  آب های در 48سهههیبیال اییال
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صالحییی شمول حوزه  صادر د ساه هیای  وااعی ه ست دولت اییالیا ا ساب به دنظور (یLagrange,2008) ا س ولیت اهی  بی  د

 هاده هوافق اسههاه بش که اسههت صههده اهجار عملیاهی چارچوب در هصههادر ای  دادگاه به طور ویژه خاطش هشههان همود که المللی،

 دوضههوع ای  دورد در بشههش اروپایی حقوق دادگاهی اسههت صههده دنعقد 1997 داره 25 در آلباهی و اییالیا دوااهبه هوسههط همکاری

 ااشایی اخییارات اعطای هاده، هوافق واود یک آیا صشف که دارد بحث اای واود ای  با یهداد ارائهبیشیشی  هوضیحات و ازئیات

ست؟ کافی صالحیت اعمال اثبات بشای دولت یک به سند یا ست، دحکمی بدون هشدید ای  یک گواه و  یک ارزیابی و اظهار  ادا ا

 دورد به دورد اصههد که بش اسههاه بشرسههی های دشحله به دشحله وهیازدند ای  دی ب و دواعیت وااعی صههشایط به هواه با هظش اطعی

 (یSena, 2002) صود اهجار

ضیه در سه، 50ددودیوف ا شیی یک خدده ارهباط با در و دیگشان علیه فشاه سوظ  دلیل به کادبوای ک که  دددر دواد ااچاق به واود 

 به بشرسی پیشینه ازئیات با دیگش بار بشش اروپایی حقوق  دادگاه صده بود، رهگیشی آزاد دریای در فشاهسوی انگی هاو یک هوسط

سیمش و بی وافه دقادات که کشد ادعا پشداخیه و وااعه صناور کنیشلی دوثش، د سه بش روی  صداص  یکشده اهد اعمال فشاه هییجیاً اینکه ا

صناور هحت سیقش بش روی  صالحیت د سه حوزه  ضیه حقو ای  (ی67 بند) بودهد و المشو دولت فشاه شان ایا  طشفی  که دهد دی ه

های اهجار صده در دریاهای آزاد، که در چارچوب یک هوافق هاده همکاری  دیعاهد کنواهسیون اروپایی حقوق بشش به اهت فعالیت

و یا هنگادی که دقادات دولیی کنیشل دوثشی بش صههناور و دسههافشی  آن  دادن اخییارات ااشایی داردصههورت دی پذیشد، حکایت از 

اضههیه حقوای  اسههاه بش واود، ای  اعمال دی همایند، دشههمول هظارت دایق هحت دادگاه اروپایی حقوق بشههش اشار دی گیشهدی با

 یخیش یا وهدص اعمال هجمعی باید صشط دو) اخییارات ااشایی و کنیشل دوثش( ای  آیا که هیست دشدص دواود،

 سههال در اییالیا دریایی هیشوی هوسههط که غیشااهوهی دهااشی  از ارهباط با گشوهی در اییالیا، علیه دیگشان و 51اادا اضههیه هیشسههی در

 به لیبی و اییالیا بی  2008 ااهبه دو هاده هوافق اسههاه بش و دنیقل اییالیا هظادی های یکی از کشههیی به رهگیشی و دیعااب آن 2009

 :داصت اظهار دیوان عالی بشگشت داد صدهد، طشابلس

 یاست صده هشکیل لیااییا ارهش پشسنل از دنحصشاً آن خدده و داده رخ اییالیا دریایی هیشوهای های کشیی بش روی کادالً حوادث ای 
 هحت دیقاضههیان ی،لیبیای دقادات به آهها هحویل و اییالیا هیشوی دریایی های کشههیی به صههدن سههوار زداهی فاصههله در دیوان، هظش به

سیمش کنیشل صاری و د ساه، ای  بش( …)ی بودهد اییالیایی دقادات اهح سط  ادعا هقض حقوق به دنجش واایع ا  در واهانخصده هو
 یاست کنواهسیون اروپایی حقوق بشش 1 داده دعنای اهطباق با بوده که به  دولت اییالیا "صالحییی" المشو

 زدینه در بشش وقحق هقض دوارد رابطه با در که ای است پشوهده هنها چشا که ها کنون است بشخوردار ای ویژه اهمیت از اضیه ای 

 یاست صده دطشح المللی بی  اضایی ههاد یک بشابش عملیات هجسس و هجات دریایی در

 

 الملل ضشورهی اهکار هاپذیش بی  حقوق از سوی "دریا در هجات حق"صناسایی

سال های اخیش صاهد واوع حوادثی وحشیناک و غم اهگیز هسییم که اان افشاد را در دریا دورد ههدید خود اشار دی از آهجائیکه در 

ضشورهی دوچندان دی یابد صشف هظش از دواردی که اهت  ی(EMSA, 2019; UNHCR, 2021) دهد، هواه به ای  دوضوع 

هاهیان را به خود الب هموده و بش ضشورت صناسایی و به رسمیت خدده صناورها در دریا اهفاق دی افید، دوضوع دهمی که هواه ا
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سوی اادعه بی  المللی  "حق هجات در دریا "صناخی  دفهور  ست که اهت پناهجویان و دهااشی  از  هأکید دی هماید، حوادثی ا

 در دریا اهفاق دی افیدی

ضعیت یک دیگش هدارهد، و دریاهوردی  زر را هاوبشی اابلیت هایی که اایق دهااشی  غیشااهوهی با ورود  ضطش و ست اریا  بلکه هی

ست ساخیاری بحشان یک شگیشی در دشگ ها به هیچ واه همی هوان از همه یا سیاری زا هوان دی ادا همود، دریا الوگیشی و پی  از ب

 دهمو دهار صهههورت دوثشهشیبه  را آهها یا کشد الوگیشیاز بشوز و واوع آن  ها، رسهههاهه هوسهههط صهههده وضهههعیت های گزارش

(Düpont, 2020 ) .رویه های و هنجاری هحو ت از هاصههی دریا درو به هبع آن حق هجات  حیات حق صههناخی  رسههمیت به 

ششی ضایی در حقوق دریاها و در اواهی  حقوق ب ست ا صناخی  یا سمیت  صده ) حقوق دری به ر سناد ذکش  اها و حق حیات در ا

ششی( به ست که ارائه خدداتهوعی  اواهی  حقوق ب ضوع ا سیای  دهش هأییدی بش ای  دو سس و هجات دریایی، در را حقق ادش ههج

سیار ضشروی دورد حق هجات ب ست هیاز و  سایی حق هجاتی یا صنا ست به دنظور  سایی حق حیات دقدده ای ا صنا  به در وااع 

سمیت شکالت همه حق) حق هجات(، ای  صناخی  ر شیش از و کند همی حل را د  ادا کند، هیز الوگیشی همی دیشها و دشگ واوع بی

 یخددات هجسس و هجات دریایی دورد هواه بیشیش اشار گشفیه صود ااشای فشصیی فشاهم دی هماید ها اهمیت به دواع

 

 عملیات ادداد و هجات دریایی چارچوب در صالحیت اعمال

 روی دضطش بش افشاد حمل هجسس و هجات دریایی صادلعملیات  که هنگادی هیشسی اادا اهفاق افیاد، آهچه که در اضیه دطابق با

شیی صد، هجات های ک صالحیت افشاد ای  با صاحب هحت  سیند پشچم دولت  شش در آن  ه سیون اروپایی حقوق ب و دقشرات کنواه

سیون حقوق  92 داده با دطابق دوضوع کادالً ای  صد، هیز ذکش ابالً هماهگوهه کهی صود دی حالت اابل اعمال دی  1982دریاها کنواه

دروااع وظیفه هجات اهسان ها در صشایط بحشاهی و دداطشات   یدارد پشچم دولت صاحب اهحصاری باصد که حکایت از صالحیت

اسههت که به عنوان  52)با هواه به هزینه های کمی که به دهبال دارد( خود ایجاد کننده چالشههی در حوزه اخالق و فلسههفه سههیاسههی

صد هدوضوعی دهم در ادرت اها ضو دطشح دی با شورهای ع ششوعیت دولیی، دهااشان و ادرداهی از ک ها ی (Miller,2019)ی، د

شوهد دهنده دنیقل هجات واحد به یافیه هجات افشاد که هنگادی شود، اهجار خددات هجسس و هجات دریایی یا ه  صالحیت هعیی  ه

ست دمک  صوارهش ا صد د سس و هجات دریایی هبود، عملیات به دشبوط که ، ژاوارا پشوهده در دثال، عنوان به یبا اروپایی  دادگاه هج

شش حقوق سط صالحیت اعمال ب صناخت دلیل دو به را اییالیایی دقادات هو سمیت  ساه بش فعالیت ها اول، :دورد ر  هاده هوافق ا

به ااه جار دو که، هصههههادر روی داده اه یده و دور این یایی هیشوی کشهههیی بی  گشد یا در یال هااشان بوده اسههههت اایق و ای  د

(Lagrange,2008ی) 

سید ل با بکار بشدن ای   سی، طور به ا سس و هجات دریایی بش وایی که، گشفت چنی  هییجه هوان دی ایا ساه عملیات هج  یک ا

در  صناور و هجات دهنده واحد بی  ارهباطی و صود، دی هاده هجسس و هجات دریایی اهجار هوافق یک یعنی المللی، بی  هاده هوافق

 ,Recchi and Lanati) دی گشدد در ای  حالت هیز اابل اعمال دارد،کنواهسههیون اروپایی حقوق بشههش واود دعشض اضههطشار

2020; Sanderson, 2021) 

صوارهش اهجار عدر صالحییی را د ست که هعیی  حوزه  ضعییی ا سس و هجات دریایی و  عنوان بهی دی هماید و ااشای خددات هج

ضعیت یک دثال، سی دورد به صبیه وااعی و ضیه و بگیشید هظش در را هیش زدان  آن در اییالیایی دقادات که بگیشید هظش در را ای  فش

 که است ای  صود داده پاس  آن به باید اینجا در که اصلی سوالی اهد هشده عمل عملیات هجسس و هجات دریایی وارد اهت اهجار

                                                           
philosophyPolitical  52  

https://blogs.eui.eu/migrationpolicycentre/author/ettore-recchi-and-mauro-lanati/
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داصیه و دی هواهد چاره  اعمال دواردی که هجسس و هجات دریایی صورت همی گیشد، اابلیت  در بششی حقوق اسیناد به اسناد آیا

آیا در  هجات داده هشهوهد، وضهعیت اضهطشار و دداطشه اشار دارهد و در دریا در که حالی افشاد در اگش به ای  دعنا که سهاز باصهد؟،

ی همود هفکیک هم از را فشضهههیه در اینجا باید ای  دو خیش؟ یا دولت اشار دی گیشهد یک حوزه صهههالحیت چنی  حالیی باز هم در

ضیه اول، ضطش افشاد فش سیند، آزاد دریاهای در د سس و هجات اشار  یک در آهها که دعنی ای  به ه صش هج دنطقه و هاحیه هحت پو

شدص دواود کنوهی رژیم هحتی هدارهد ست د ضطشاری هماه که دولیی آیا که هی  اطمینان در اهت هعهدی کند، دی دریافت را ا

دنطقه هجسهس و  یک در اضهطشاری وضهعیت فشضهیه دور، یخیش؟ یا هجسهس و هجات دارد سهاهحه اهت اهجار عملیات واوع از

ای  دناطق هجسههس و هجات دریایی دناطقی غیش  یکند دی دریافت را دشبوطه هماسههی دولت سههاحلی و دهد دی دریایی رخ هجات

سیند صالحییی صت  دولت های 53هدارهد حقی ادا دارهد هکالیفی ها دولت دناطق ای  در به ای  دعنا کهی ه از ای  رو چنی  هلقی و بشدا

س ول بودن به اهت سس و هجات دریایی، المشو و به اهت دی همایند که بشای د صده، که  صالحیت آهها ااشای آن، هج دحدود 

ست اهجار بشای دنحصشاً ای  دوضوع دشدصاً و  باای  سوال در ای  حالت هنوز یکی خددات هجسس و هجات،  زر وکاربشدی ا

سناد کاربشد به که آهجا ها ساحلی صالحیت دولت آیا: دی داهد شش حقوق ا هجسس و هجات  دنطقه در هواهد دی صود، دی دشبوط ب

 یTrevisanut, 2014))صده هلقی همود؟  دسلم و فشض دریایی آن دولت

س  بشای سوال، به پا سید ل کشد هوان چنی  دی ابیدا ای   ضطشاری بشاشاری هماه که ا  دریافت را آن که دولیی بی  ای را رابطه ا

ضطشار در که افشادی اان یکند دی ایجاد کنند، دی ارسال را آن که افشادی و هموده هماه   گیشهده دولت رفیار به هسیند وضعیت ا

 را هماه که هوسط دولیی ،"فشد وااعی به و دنحصش دور راه از کنیشل"یک  واود و رفیه فشاهش هواهد دی اسید ل ای  یدارد بسیگی

 آهها زهدگیی اهد، به اهت حمایت از آن افشاد ایجاد همایددر صههشایط دداطشه اشار گشفیه  افشادی که رابطه با اان دریافت هموده در

سیناد یاست دولت آن دست و هجات ااهشان در  54ایاسی، هوسط دادگاه اروپایی حقوق بشش در اضیه فورایک به چنی  اسید لی ا

  یباصد داصیه و وااعی عملی چنی  کنیشل صناخی  رسمیت ای  هظشیه به اهت به از بیشیشی حمایت هواهد حکایت از دی اسلواکی و

جسس و هجات ه دنطقه در که حیی آزاد دریای از بدشی از اضطشاری هماسی که صود اعمال صشایطی در هواهد دی همچنی  ادش ای 

که یکی از  د،کن در ای  خصههوص دداخله دسههیقیماً هیواهد گیشهده اگش دولت یاسههت صههده بشاشار هدارد، اشار دریایی دولت گیشهده

صلهد یلش دی  صد، دعشض در دواعیت دکاهی افشاد و سواحل دولت دریافت کننده پیار بی  هواهد فا  باید ورد هظشدولت د خطش با

سشویس ها دهد اهجار هواهد دی همار هالش های خود را  ها آهجا که سس و هجات دریایی اابل دیگش  سیفاد های هج  دنطقه در را ها

نابشای  هالش دولت ها در اهجار (ی(European Commission, 2020هماید را دطلع و یا فعال دشبوطه اغشافیایی عملیات  ب

SAR  خود دواب ارهقاء همکاری آهها در فعالیت های دریادحور دی صود(Franckx, 2019). 

صورهی صد، در  صیه با سمی را دا صیات و ویژگی یک کنیشل ر صو در که که بعالوه، هش کنیشل عملی و وااعی همچنی  دی هواهد خ

ن دولت را آزداهی که یک وضهههعیت دداطشه در دنطقه هجسهههس و هجات دریایی دولت دریافت کننده پیار اشار بگیشد، که ای  ادش 

( 2)98 هداد اگش دلزر به بشاشاری، ااشای عملیات و هدایت و اسههیمشار دناسههب و دوثش خددات هجسههس و هجات دی همایدی حیی

سیون حقوق دریاها دولت سیقیم اهجار به دلزر را یساحل های کنواه سس و هجات هکشده د صد، خددات هج به  شچنده آن دفاد با

شان صورت دبهم، سبت به حد یک در صشفاً آن در دندرج هعهد دهد که دی ه سایل ههیه هعهد ه ست، و هعهدی  کهبل و ادکاهات هی

 (ی Mann, 2020) خددات که بایسیی ارائه گشدد از دشدص و دطم نی سط  به است در اهت دست یافی 
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دریایی اایدار و  دنطقه هجسههس و هجات بش سههاحلی دولت که اسههت دعنی ای  به هعهد و الزار ای  که کشد چنی  اسههید ل هواندی

ساه ساحلی دولتی حاکمیت دارد ی به خددات هجسس و هجات دریای که کند حاصل اطمینان آن دیعااب که است دوظف آن بشا

 (Radjenovic, 2021)دارهد هحت حاکمیت او واود دنطقه در دوثش و صورت دناسب

 

 )SAR( دریایی چگوهگی هاثیشگذاری عملیات اسههیجو و هجاتدر خصههوص  2020در پژوهشههی که در سههال  56و ریکچی 55 هاهی

دماهعت از به ارهباط دسهههیقیم ای  عملیات در کنیشل یا  داخیند بش اسهههاه آهالیز کیفیت ای  عملیات در حوزه دریایی ددییشاهه پش

 یآهها از سواه  پشدداطشه اصاره دی همایند دهااشت غیشااهوهی افشاد در دشزهای آبی، همچنی  چگوهگی عبور

از سههواحل لیبی به  2019ها  2014با بشرسههی دهااشت های اهجار صههده بی  سههال های  (2019) 58و کازداهو 57ویال در هحقیقی دیگش

 یادلع (NGO هوسط)صورت دی گیشد را  غیش دولییهای هجسس و هجات دریایی که هوسط بازیگشان  اییالیا اهجار دادهد، عملیات

و هعداد دهااشینی های دشبوطه  NGOدیزان حضههور  بی  ی همچنی هشههدیص داده اهدحماییگشی به دنظور عبور دهااشان از دریا 

شور دبدا  سواحل ک صد هشک دی کنندرا  که  سمت دق سیقیمی به   ;Eugenio and Villa, M.,2019)  داردواود  ارهباط د

FRA ,2020) ی 

 هلفات خطش ای افشاد اان رفی  بی  از به دنجش است سو دمک  یک از کند، هضمی  را کافی خددات واود هیواهد ساحلی دولت اگش

ضعییی چنی  دیگش، سویی صده، و از دنطقه در ست دمک  و صود، حیات افشاد حق هقض به دنجش ا  ای  که یهنگاد ویژه به درگیش

درسیی  به لییدو ذیصالح دقادات و است در آن هاحیه رخ داده دشابه دیگشی هیز دوارد که صود اهجار ای دنطقه در هقض و هدلف

 ی(Rosag, 2019) اهد صده از آن دطلع و به دواع

سناریو دیگش هیز ادکان دارد به واوع به پیوهدد و آن اینکه، ضطش در افشاد اگش سشاهجار یک  سس و  د  جات دریایی یکهدنطقه هج

 بشاشار طشاریاض ادا به دلیل هداصی  هیچگوهه وسیله ارهباطی به اهت بشاشار همودن هماه، هماه باصند صده وااع دولت ساحلی

سید ل هگشدد، صوص واود ا شکل خواهد بودی علی ایحال و ساحلی دولت بی  صالحییی رابطه یک در خ ضطش د  ولتد افشاد د

صدی در هییجه دولت های ساحلی صده فوق دیعهد و دلزر به هالش و اادار دی با سیناد به  واهنده دی دیگش با هواه به دوارد ذکش  با ا

  یدهند خود اشار اعیشاض دورد را آن دولت اهگاری اصور و سهل اسناد دشهبط با حقوق دریاها،

یه دعضهههالهی در  یات  الب به دیزان همکاری واحد افشاد در دریا واود دارد  )گشوهی( 59هجات دسهههیه امعیعمل در  MROکه 

دورد هیاز اهت ارائه به صههدها بلکه هزاران افشاد اشار گشفیه در صههشایط بحشاهی در دریا  پسههکشاهه و دراه آدادگی دنابع دحدود

هشههدیص اهجار  اواهی  و اسههیاهداردهای دورد هیاز اهتی لذا همایندگان دولت ها و اعضههاء ااهون گذار دی بایسههت بسههیگی دارد

یات ه ند جات پشعمل باصههه یه  مال را داصههه پاسههه  حیی در کمیشی  احی فت  یا به دنظور در ده ریزی  زر  ها  خطش، بش

( Button and Gorgol, 2019)ی 
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Recchi  56 

Villa 57 

Cusumano  58 

 )MROOperation ( Rescue Mass 55  

https://cadmus.eui.eu/browse?type=author&value=VILLA,%20Matteo
https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Richard+Button
https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Thomas+Gorgol
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 هییجه گیشی

سعه یافیه اهد،  سیش دشهبط با خویش هو شش و حقوق دریاها هش کدار به طور اداگاهه بش ب علی رغم اینکه بشخی دعیقدهد که حقوق ب

که ای  دو صههاخه از حقوق بی  الملل هه هنها در پاره ای دوااع با هم دشهبط دی گشدهد بلکه به هوعی ادشوزه دشههدص صههده اسههت 

کادل کننده یکدیگش هیز به صههمار آدده و هم پوصههاهی هیز دارهدی واود بشخی ابهادات در رابطه با دسهه ولیت های ذینفعان دشهبط با 

سواه  دریایی، ای  پشسش را به واود دی آو صده و حوادث و  سیی دشدص  رد که وضعیت افشاد دضطش در دریا به چه صکل بای

لذا هیاز به ارزیابی همه ااهبه، بشرسههی و چگوهگی ااشای دسهه ولیت های بی  المللی ههادی ذیشبط در فشایند عملیات  حل صههودی

سههازدان بی  هیاز دی باصههدی  اشار دی گیشهد دورداسههیجو و هجات افشاد دضههطش در دریا و پناهجویاهی که در دحیط های دریایی 

شییشاهی و  صنعت دریاهوردی و ک ست اهدرکاران  شیی هجاری هادپا به هوعی حجت را بش د ضیه ک المللی دریاهوردی با دداخله در ا

صد، حفظ و هجات اان افشاد در دعشض خطش در  ساحلی همار همود که آن چه دارای اهمیت و اولویت دی با همچنی  دولت های 

دی بایسهههت همار طشف های درگیش در ای  دااشا هقش خویش را به خوبی ایفا همایندی ای  دسههه ولیت هه هنها بش عهده  دریا بوده و

فشداهده صناوراهی است که هسبت به ارائه کمک به افشاد دضطش در دریا اادار دی همایند، بلکه دولت های ساحلی و همچنی  دولت 

ی در وااع هکالیف دولت ها در ارائه خددات (Hammond., 2020) خوبی بشآیند های صههاحب پشچم هیز بایسههیی از عهده آن به

صل بنیادی  حق حیات  ست در اهت ا صی ا سس و هجات دریایی هه هنها یک وظیفه عملیاهی بلکه هال ادداد و هجات دریایی و هج

سید ل  صمول هلقی دی گشددی دی هوان چنی  ا ست و ادشی اهان  شش ا سنگ بنای حقوق ب شابهکه  صل همود که د  صالحیت ا

س ولییی اهاهی، سدی افشاد واود دارد، هجات بشای اهاهی د ست حیات حق از حمایت بشای عملی که پا حق " ای  پژوهشدر   یا

از ای  رو ضشورت دارد گشدیده استی و بشرسی به عنوان دادر و یکی از اساسی هشی  صاخص های حقوق بششی هعیی    "حیات

یات از سوی اادعه بششی و ههادها و سازدان های دشبوطه دورد صناسایی اشار گشفیه و بش آن هأکید دی همایند، هماهگوهه که حق ح

 صناسایی حق هجات هیز هحقق یابدی هحقق ای  دهم کمال دطلوبی است که دبینی بش اصل احیشار به حیات و کشادت اهساهی استی  

همادی کشهورها به دنظور هوسهعه و بهبود ااشایی کنواهسهیون های دورد اصهاره به هوعی عمل دی پوصهاهد که  ای  دهم زداهی ااده

ست یابندی بنابشای  اینگوهه دی هوان هییجه گشفت که  شش د ست به دولت هعادل در دباحث دشهبط با حوزه حقوق ب هعیی  ها دی بای

، یک هیاز و ق حیات و حق هجات اهسههان ها در دریاع حت و حق هجات بپشدازهدی در واادنافع ادید دراز ددهی در حوزه حق حیا

به دنظور ساداهدهی ااشای  )زیسیی( حیاهی ابزارواهی  دواود به عنوان ا دی بایست از و هلقی دی گشدد ها حقوای اایماعی دغدغه

اولی  اادار فوری هجسس و هجات دریایی به عنوان عملیات ااشای و کیفیت چگوهگی لذا اواهی  دشهبط با حق حیات بهشه استی 

 در زدان بشوز سواه  دریایی که اان اهسان ها را ههدید دی هماید از اهمیت بسزایی بشخوردار دی باصدی
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