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شامره: 106 )سال چهارم(

رویداد سانچی از منظر حقوق بین الملل 
ســانچی به عنوان کشــتی تجاری نفت کش طبقه بندی شده 
تمامی استاندارها و شــرایط الزم جهت حمل محموله سوختی 
به عنوان نفت کِش قابل تردد در آب های آزاد را دارا بوده اســت، 
این کشــتی بنابر ماموریت محموله به منظور انتقال 136 هزار 
تن »نفت خام« و »مایعات نفتی ســبک« ســواحل ایران را به 
مقصد  کشــور کره جنوبی ترک  کــه در 300 کیلومتری »بندر 
شــانگ های« واقع در شرق دریای چین وآب های غربی سواحل 
ژاپن، در مســیر تجاری پرتردد دریایی با کشــتی باربری چینی  
برخورد نمود که منجر به انفجار محموله و غرق نفت کش و فوت 

شدن تمامی پرسنل ایرانی گردید.
این سانحه  از دو جهت  قابل تامل است.

الف(. مسئولیت امداد و نجات دولت های ساحلی و کشتی های 
صاحــِب پرچم حاضردر محل حادثه و همکاری با یکدیگر جهت 

امدادرسانی به کشتی سانچی و پرسنل آن.
ب(. مســئولیت  دولت های ســاحلی در جلوگیــری و کنترل 

آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از تصادف کشتی سانچی. 
در این نوشتارســعی می کنیم تمامــی جوانب امررا از دیدگاه 
حقوق بین الملل مورد بررســی وبه تفکیک، مســئولیت  حقوقی 
کشــورهای مســئول در حادثه صرفا از منظر مکاتب و سیستم 
حقوق بین الملل را تبیین نماییم. خاطرنشان می سازیم که جهت 
ارایه نطریه نهایی در خصوص این ســانحه به ادله واسناد مدلل 
نیاز اســت که تا این زمان اعالم نشــده است و اعالم نظر نهایی 
موکول اســت به بازخوانی سامانه ثبت اطالعات کشتی یا همان 
جعبه ی ســیاه . قبل از بررسی ســانحه سانجی به سازمان های 
بین المللی مرتبط به این ســانحه اشاره می کنم که عدم حمایت 
ارگان های مربوطه  و ســازمان ملل در این ســانحه قابل توجه 

می باشد . 
) IMO( سازمان بین المللی دریایی

»آیمو« به طور کلی صالحیت دارد در خصوص کلیه مســائل 
اداری و حقوقی مربــوط به دریانوردی، اقدامــات و تصمیمات 
الزم را انجام دهد و تاکنون پس از ۵3 ســال فعالیت مســتمر 
توانسته اســت ۵0 کنوانســیون و پروتکل و بیش از 1000 کد و 
توصیه نامــه در رابطه با ایمنی و امنیت دریانوردی، جلوگیری از 
آلودگــی آب ها و موضوعات مرتبط دیگر را به تصویب برســاند. 
مهم ترین هــدف آیمو »ایمنی، امنیت، کشــتی رانی کارآمد در 

اقیانوس های عاری از آلودگی« است .
این سازمان اهداف عمده ی دیگری هم به شرح زیر دارد:

ایجاد یک سیســتم همکاری میان دولت ها برای   .1
تدوین قواعد و ایجاد یک رویه در مورد کلّیه مسائل فنی مرتبط 

با کشتی رانی تجاری؛
تشــویق و ایجاد تســهیالت برای تصویب قواعد   .2
عمومی در قلمرو امنیت دریایی، کشــتی رانی مؤثر، جلوگیری از 

آلودگی دریاها توسط کشتی ها و مبارزه بر ضد آلودگی؛
تهیه پیش نویس کنوانســیون ها، موافقتنامه ها و   .3
سایر اسناد در خصوص ایمنی دریانوردی و موضوعات مرتبط با 
آن و در صورت لزوم تشکیل کنفرانس بین المللی جهت تصویب 

آن ها؛
بررسی و تحقیق در خصوص کلیه ی مسائلی که   .4
از طرف یکی از ارگان یا نهادهای تخصصی ســازمان ملل متحد 

به این سازمان احاله داده می شود .
کمیته امنیت دریایی 

کمیته امنیت دریایی )MSC( اصلی ترین رکن فنی سازمان 
اســت و از کلیه دولت های عضو تشــکیل شده است. این کمیته 
کلیه مســائلی را که در قلمرو صالحیت سازمان واقع شده است. 
مانند کمک به کشتی رانی بین المللی، ساخت لوازم کشتی ایجاد 
قوانین برای جلوگیری از تصادم در دریاها، اداره کردن و حمل و 
نقل محموله های دریایی خطرناک، تحقیق در خصوص صدمات 
دریایی، اطالعات مربوط به آبنگاری نقشه، تکمیل خدمه از نظر 
ایمنی و ســایر موضوعاتی که به طور مســتقیم و مؤثر به امنیت 
دریا مرتبط اســت. هم چنین کمیته امنیت دریایی مکانیســمی 
را فراهم آورده اســت تا هر وظیفه ای که از طرف کنوانســیون، 

مجمع یا امور ناشی از سایر اسناد بین المللی را که به آن محّول 
می شود، انجام دهد . 

کمیته حفاظت از محیط زیست دریایی
کمیته حفاظت از محیط زیســت دریایی )MEPC( در ابتدا 
به عنوان رکن فرعی مجمع در نوامبر 1۹۷3 تأســیس شداما از 
سال 1۹۸۵ براساس اساسنامه ســازمان به یک کمیته مستقل 
تغییر شــکل یافت. ایــن کمیته که مرکــب از کلیه دولت های 
عضو اســت، صالحیت دارد به کلیه موضوعاتــی که در ارتباط 
با جلوگیری و کنترل آلودگی دریایی توســط کشــتی ها است، 
رســیدگی کند. از دیگر عملکردهای کمیتــه، تصویب و اصالح 
کنوانســیون و ســایر قوانین و اطمینان یافتن از قابلیت اجرایی 
آن ها اســت. الزم به دکر است که دولت های حاضر در سانحه ی 
سانچی از متعهدین به کنواسیون های سازمان ملل مرتبط با این 

سانحه می باشند . 
گفتار یکــم: بررســی محتــوای قوانین و کنوانســیون های 

بین المللی مرتبط با سانحه کشتی سانچی
در این گفتار اسناد حقوقی،کنوانسیون ها و مقررات بین المللی 
مرتبط با ســانحه سانچی مورد بررسی قرار گرفته است. سازمان 
ملل و سازمان بین الملل کشتی رانی مقررات و اسناد حقوقی الزم 
االجرایی را در خصوص سوانح دریایی، نحوه امدادرسانی، نجات 
کشــتی و افراد در دریا در وضعیت خطر و همچنین کنترل و یا 
جلوگیری از ایجاد آلودگی های محیط زیستی ناشی از تصادم ها 
تبیین و تصویب نموده اند که به  بررسی چند مورد که مرتبط با 

این سانحه می باشد، میپردازیم . 
کنوانسیون حقوق اساســی دریاها یا کنوانسیون   .1

بین المللی حقوق دریاها، سازمان ملل مصوب 1۹۸2 .
کنوانسیون بین المللی ایمنی جان افراد دردریاها   .2

)SOLAS(مصوب 1۹۷4. 
 .)SAR(کنوانسیون بین المللی جستجو ونجات  .3

مدلل به متون حقوقی ذکر شده، به مراتب مسئولیت حقوقی 
دولت ها و کشــتی های صاحِب پرچم به ویژه »چین«، »پاناما«، 
»ژاپن«، »کره جنوبی« وکشــتی های حاضر در منطقه ســانحه 

سانچی را به تفکیک مورد بررسی قرار می دهیم.
1.کنوانسیون  سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها

کنوانســیون ســازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها، یک 
معاهده بین المللی اســت که در 10 دســامبر1۹۸2 در سومین 
کنفرانس ســازمان ملل متحد در باره ی حقوق دریاها در شــهر 
»مونتگوبی« کشــور »جامائیکا« به امضا رسید و در سال 1۹۹4 
الزم االجرا شد. این قرارداد بین المللی منبع اصلی حقوق دریاها 
اســت و به »قانون اساســی دریاها« معروف اســت و قواعدآن 
به طورگســترده ای حقوق بین الملل عرفی در مورد حقوق دریاها 

را بیان می کنند که 16۸کشور عضو این کنوانسیون می باشند.
2.کنوانســیون بین المللــی ایمنی جان اشــخاص در دریا یا 

سوالس
کنوانســیون بین المللــی ایمنی جــان اشــخاص در دریا یا 
سوالس، معاهده ای بین المللی است که هدف آن تعیین حداقل 
استانداردهای ســاخت، تجهیز و راه اندازی کشتی ها با توجه به 
ایمنی آنها است، این کنوانســیون مهمترین معاهده بین المللی 
دریایی در مورد افزایش ایمنی در کشــتیرانی اســت که نسخه 
اولیه آن در ســال 1۹14 پــس از حادثه »کشــتی تایتانیک« 
تدوین شــد. این معاهده به مرور زمان تکمیل شده و نسخه های 
متعددی از آن تدوین و به تصویب رســیده است، نسخه کنونی 
این کنوانسیون نسخه ســال 1۹۷4 است که به عنوان سوالس 

1۹۷4 شناخته می شود.  
SAR 3.کنوانسیون جست وجو و نجات

کنوانســیون جســت وجو و نجات SAR در2۷آوریل 1۹۷۹ 
طــی »کنفرانس جهانی هامبورگ« تصویب و در ســال 1۹۸۵ 
الزم االجرا شد، تا یک سیســتم هماهنگ بین المللی در زمینه 
جســت وجو و نجات و شیوه های نجات کشتی ها و اشخاص را در 
دریا را ایجاد نماید. این کنوانسیون ساماندهی مراکز جست وجو 
و نجات و مراحل هماهنگی در سواحل و روش های عملیاتی موثر 
را پیش بینی کرده و روش های همکاری چند کشــور همسایه را 
ارائه می نماید. فرهنگ دریانوردی و معاهدات بین المللی از قبیل 
کنوانسیون بین المللی ایمنی جان افراد در دریا )سوالس 1۹۷4( 
برلزوم شتافتن کشتی ها به یاری شناورهای دچار اضطرار، تاکید 
دارند. اجرای قوانین و مقررات این کنوانســیون موجب اطمینان 
خاطــر بیشــتر دریانوردان و مســافران در دریا بــوده و ایمنی 
دریانــوردی را افزایش خواهد داد و همچنیــن تأثیر زیادی در 
کاهش خطرات ناشــی از فعالیت های دریایی و نیز پیشگیری از 
آلودگــی دریا و مرگ ومیر آبزیان بر اثر حوادث ناشــی از تصادم 

شناورها خواهد داشت.
 اکثــر دولت ها از جمله ایران و چیــن، ژاپن  و کره جنوبی به 
عضویت ســازمان ملل و متعاقباً سازمان  بین اللملی دریانوردی 
IMO درآمده و از ملحقین به کنوانسیون حقوق اساسی دریاها 
و  ازاعضاکنوانســیون بین المللــی جســت وجو و نجات دریایی 
)SAR( و )SOLAS(می باشــند. ملحقین متعهد به اجرای و 
پیــروی از الزامات بوده که این وظیفــه به مراجع دریایی دولت 
مربوطه - سازمان بنادر و دریانوردی – محول گردیده است. در 
همین راســتا اعضا به تجهیز بنادر خود به شناورهای پیشرفته 
جست وجو و نجات، تاســیس یک سیستم هماهنگ بین المللی 
در سازماندهی مراکز جست وجو و نجات، تاسیس مراکز اصلی و 
فرعی جســت وجو و نجات به روش های عملیاتی موثر در کنترل 
ســانحه  موظف می باشند که موجبات کاهش تلفات و خسارات 
جانی و مالی، پیشگیری از آلودگی های دریایی را فراهم می آورد.    

گفتــار دوم: کشــتی ســانچی در300 کیلومتری ســواحل 
شانگ های با کشتی باربری کریستال تصادم نمود که در نتیجه 
محموله کشتی دچار حریق که متعاقباً منجر به سرایت مایعات 
نفتی به دریا شــده اســت و از این رو این واقعه واجد بررســی 
از جنبه های مســئولیت های حقوقی دولت های ســاحلی مجاور 
محــل وقوع حادثه اســت که به صورت موردی شــرح و تبیین 

قرار می دهیم.
الف(.مســئولیت دولت های ساحلی در ایجاد امکانات و ارسال 

تیم عملیات نجات به کشتی سانچی 
مســتند به ماده ۹۸ کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل 
مصوب 1۹۸2 دولت های ساحلی موظف به ایجاد تیم جست وجو 
و ارســال تیم امداد و نجات به منطقه ی مزکور می باشند، لذا بنا 
بر مراتب فــوق از مقامات دولتی چین و ژاپــن و کره جنوبی و 
سایر کشتی های دولت های صاحِب پرچم حاضردر منطقه، انتظار 
می رفت تا در ســاعات اولیه وقوع حادثه تمامی اقدامات الزم را 

جهت  مدیریت و کنترل بحران انجام می دادند.
ب(. مســئولیت دولت های ســاحلی و کشــتی های حاضر در 
منطقــه  به منظور همــکاری منطقه ای جهت اطالع رســانی و 

سرعت بخشی به عملیات امداد کشتی سانچی
به موجب ماده ۹۸ کنوانســیون حقوق دریاهای سازمان ملل 
کشورهای ساحلی موظف می باشند تا در مواجه با سوانح دریایی 
با اطالع رسانی به موقع زمینه ی همکاری متقابل را فراهم نموده 
که این امر منجر به تســریع در عملیات امداد و نجات و کاهش 
تلفات جانی و محیط زیســتی دریایی می گردد. الزم به ذکرمی 
باشد که مطابق با فصل پنج ماده 11 کنواسیون سوالس تمامی 
کشــتی های حاضر در منطقه بدون در نظــر گرفتن نوع کاربرد 
کشــتی موظف به همکاری در عملیات نجات و اطالع رســانی و 
ســرعت دهی به امداد در رابطه با ســانحه می باشند. درنتیجه 
عالوه بر دولت های مذکور، کشــتی های  حاضــر در منطقه نیز 
موظف به همکاری و سرعت بخشــی به عملیــات امداد و نجات  

کشتی سانچی بوده اند.
ج(. مســئولیت دولت هــا در جلوگیــری و کنتــرل و انتقال 

آلودگی های محیط زیست ناشی از سوانح 
در پی غرق شدن الشه ی کشتی سانچی در عمق 11۵ متری 
زیر سطح دریا تصاویر ماهواره ای نشان می دهد در پی غرق این 
کشــتی، دو لکه نفتی یکی به وســعت 6۹ کیلومتر مربع و تکه 
دیگری به وســعت 40 کیلومتر مربع -که کمی رقیق تر اســت- 
ایجاد شده است که این ســانحه به نام فاجعه آمیزترین تصادف 
دریایی نام گرفته است که خسارات جبران ناپذیری را به محیط 

زیست خواهد داشت. 
1.بررسی مفهوم خسارت از دیدگاه حقوق بین الملل در رابطه 

با رویداد سانچی 
»خســارت« یا زیان، صدمه اســت که ناشــی از فعل یا ترک 
فعل  یک یــا چند عضو از تابعان حقــوق بین الملل )متعهدین 
به ســازمان ملل وکنوانســیون های بین المللی( به افراد. اموال و 
یا محیط زیســت تعریف می شود که خســارات وارده به محیط 
زیست متشکل از  دو عنصرخسارت )فعل و ترک فعل( و جبران 
خســارت )از باب مسئولیت بین المللی( که به دنبال نوعی نفض 
تعهد بین المللی ایجاد می شود. ایراد خسارت وارده ناشی از نقض 

تعهد بین المللی در چهار بُعد قابل بررسی است که شامل: 
الف(. ماهیت نقض تعهد،

 ب(. نحوه ی ایراد نقض یا ورود خسارت،
ج(. علت نقض تعهد و ورود خسارات،

 د(. وسعت دامنه ورود خسارت و تاثیرگذاری خسارت وارده بر 
حقوق دیگر تابعان متعهدین به حقوق بین الملل. 

نقض تعهد بین المللی نســبت به محیط زیســت   .1
باالخص محیط زیست دریایی: 

الــف(. در حقــوق بین الملل نقض هر گونــه تعهد بین المللی  
نسبت به محیط زیســت نوعی خسارت است که از نظر ماهیت  

به دو دسته ماهیت مادی و ماهیت معنوی تقسیم می شود. 
ب(. نقص تعهد بین المللــی از جهت نحوه ی ایجاد به  نقض 
مســتقیم و نقض غیرمستقیم می شــود و یا  به تعریفی دیگر با  
نقض یا ایراد خســارت واسطه و یا بی واســطه. مثاًل کنوانسیون 
منطقــه ای حفاظت از دریای ســرخ و خلیج عــدن در  بند 3 
ماده 1 در تعریف آلودگی دریایی اعالم داشــته است: »آلودگی 
توسط انســان، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، اضافه شدن مواد 
یا انرژی به محیط زیســت دریایی است که اثرات زیان آوری را 
هم چون آسیب به منابع زنده، خطرات بازماندگی سالمت انسان 
به فعالیت هــای دریایی از جمله ماهی گیری، اختالل در کیفیت 

استفاده از آب دریا و کاهش امکانات رفاهی به دنبال دارد.
ج(. علت نقــض تعهد و یا غیرعمدی اســت. به تعریف دیگر 
ورود خســارت می تواند عمــدی و یا غیرعمدی باشــد که در  
پروتــکل آمادگی، مقابله و همکاری به آلودگی حوادث توســط 
مواد خطرناک و مضــر، 2000 در بند1 ماده 2 در تعریف واقعه 
آلودگی  این چنین اشعار می دارد: »وقوع یا مجموعه ای از وقوع 
با همان منشاءاست، از جمله آتش سوزی و انفجار، که در نتیجه 

و یا ممکن است در نتیجه تخلیه، رهایی یا انتشار مواد خطرناک 
و ســمی به وقوع بپیوندد و ممکن اســت تهدیدی برای محیط 
زیســت دریایی و یا خط ساحلی یا منافع مربوط به یک یا چند 
کشور مطرح نماید، که  به اقدام اضطراری یا واکنش فوری مورد 

نیاز می باشد. 
د(. تاثیرگذاری نقض تعهد بین المللی در قالب ایراد خســارت 
در حیطه و قلمــرو ملی و داخل مرزهــای متعهدین به حقوق 

بین الملل و یا می تواند تاثیرگذاری فراملی و 
بین المللی باشد که خسارت وارده به محیط 

زیست دریایی جز این دسته است .
به طور مثال تخلیــه مواد آالینده و پس 
مانده های شــیمیایی در آب هــای آزاد که 
نوعی نقض مســتقیم تعهد و مادی اســت 
که  که تاثیرگــذاری بین المللی، در جهتی 
دیگــر تصادفات کشــتی های تجــاری که 
منجر به بروز خســارت به محیط زیســت 
می شــود نوعی نقض تعهد غیرمستقیم و یا 
غیرعمدی است هر چند که تاثیرات مخرب 
آن می تواند فرامرزی و یا درون مرزی باشد 
ماننــد آلودگی رود خانه ها و یا تخلیه مواد 
آالینده به آنها که به طور غیرمستقیم باعث 

آلودگی آب های آزاد و دریاها می گردد . 
حقــوق  بین المللــی  کنوانســیون  در 
دریاها 1۹۸2 ماده 23۵ این کنوانســیون 
تعریف کاملــی از آلودگی محیط زیســت 
و مســئولیت دولت ها ارایــه می دهد منتها 
به واژه ی »خســارت« مخصوصا خســارات 
ناشــی از آلودگی های نفتی در هیچ کجای 
این کنوانســیون اشاره ای نشــده است. در 
کنوانسیون مسئولیت های مدنی ماده 1 )6( 
در خصوص خسارات ناشی از آلودگی نفتی 

بر »خســارت آلودگی نفتی« اشاره دارد . به طور مثال در ماده 1 
)4( کنوانسیون حقوق دریا ها به انتشار مواد و یا انرژی به محیط 
زیســت که منجر به تاثیرات زیان آوری به منابع زنده دریایی و 
سالمت بشری و آسیب به فعالیت های دریایی مانند ماهی گیری 
اشــاره دارد. در این ماده قانونی تاثیرات زیان آور و خســارات را 
مشــخص نمی نماید. در همین چارچوب، ســازمان همکاری و 
اقتصادی توسعه آلودگی را این گونه تعریف می کند: » ورود مواد 
یا انرژی هایی به محیط زیســت توسط انسان به طور مستقیم یا 
غیرمستقیم  که در نتیجه اثرات زیان بار آنها بهداشت انسانی به 
خطر بیفتد، به منابع زنده و اکو سیســتم آسیب برسد، امکانات 
را مختل کند و یا با دیگر اســتفاده های مشروع از محیط زیست 

تداخل داشته باشد. 
2.مســئولیت دولت ها از دیدگاه کنوانسیون بین المللی حقوق 
دریاهــا 1۹۸2. بــا عنایت بــه مــواد 1۹4 و 1۹۵  بخش 12 
کنوانســیون حقوق دریاها 1۹۸2که اختصاص یافته به حمایت 

از محیط زیست دریایی.
تمامــی دولت هــای عضوکنوانســیون متعهد می باشــند تا 
هــر گونه اقدام مقتضــی را جهت جلوگیری آلودگی ناشــی از 
ســانحه و کنترل انتقال مستقیم و غیرمســتقیم آلودگی انجام 
دهند. مســئولیت  دولت چین به عنوان  نزدیک ترین کشور به  
محل حادثه ســانچی در وسعت بخشی به آلودگی ایجاد شده و 
انتقال آن به ســواحل غربی ژاپن  که ناشــی از قصور در پیروی 
از آیین نامه های کنوانســیون سار و سوالس در اعزام شناورهای 
نجات مجهز و عــدم همکاری موثر در مدیریت بحران که منجر 
به انتقال مایعات نفتی به سواحل مجاور شد قابل توجه است. در 
این میان بایستی شرایط اب وهوایی و ابعاد انفجار را در روزهای 
نخســت و سرعت و همکاری کشتی های حاضر در منطقه را نیز  

مدنظر داشت.
همچنیــن به موجب  مــواد 1۹۸و 1۹۹ کنوانســیون مذکر 
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شامره: 106 )سال چهارم(

دولت های ســاحلی نزدیک به سانحه از جمله ژاپن و کره جنوبی 
)ارگان های مربوطه( و )کشتی ها و شناورهای حاضر در منطقه( 
متعهد بوده اند تا صدمات حاصل از انتقال مایعات نفتی ســانچی 
به دریا را به حداقل رسانده از این رو کوتاهی در این امر موجب 
منتفی شــدن هرگونه ادعای خسارت از جانب دولت های نامبره 
گشــته ولیکن این امر نافی مسئولیت و پاسخ گویی این کشورها 
به جامعه بین الملل و ســازمان های بین المللی مربوطه در حفظ 

محیط زیست نمی باشد. 
مثــاالً تیــم عملیاتی امــداد و نجات 
می توانســتند به جای اســتفاده از آب 
در خامــوش کــردن آتش از کــف و یا 
فوم اســتفاده نمایند که عالوه بر کنترل 
بهتــر موجب کاهش ســرعت در انتقال 
مایعات نفتی می شــد و یا می توانستند 
بــا  بهره گیری از تکنولوژی و گســترش 
بین المللی  عملیاتی  تیم های  با  همکاری 
و حتی ارتش از غرق شــدن کشــتی و 
همچنین نفــوذ مایعات بــه داخل آب 
جلوگیری نمایند. از جمله آســیب های 
محیط زیســتی به دریای چین، نابودی 
نامحسوس آبزیان بر اثر نفوذ مواد سمی 

در آب های این منطقه می باشد.
کشتی  اطالعات  ثبت  ســامانه ی 
تنها ســند معتبر قانونی در تعیین 
مســئولیت حقوقی و نحوه ی ایجاد 

سانحه 
برای بررســی نحوه تصــادف و تعیین 
مسئول و یا مسئولین در ایجاد حادثه و 
جبران خســارات مالی و جانی به کشتی 
سانچی و پرســنل مفقود و کشته شده  
نیاز به بررســی اطالعات سامانه ی ثبت 
اطالعات یا همان جعبه ســیاه می باشــد. ثبت کننده داده های 
دریایی Voyage data recorder یا »VDR« که گاهی 
جعبه سیاه کشتی خوانده می شود، یک سامانه ی ثبت اطالعات 
اســت که وجود آن در تمامی شــناورها جهت انطباق با قوانین 
ســازمان بین المللی دریانوردی، به ویژه کنوانســیون بین المللی 
ایمنی جان اشــخاص در دریا الزامی است. این سامانه داده های 
گوناگون به دســت آمده از حس گرهای نصب شــده روی شناور 
را جمــع آوری کرده، و پس از دیجیتالی نمودن و فشرده ســازی 
داده ها، اقدام به ذخیره ســازی آن می نماید. این سامانه در یک 
محفظه بســیار مقــاوم در برابر فشــار و دمای باال و شــتاب و 
ضربه های ســخت قرار داده می شــود. کارکرد اصلی این سامانه 
بررسی دالیل یک حادثه پس از روی دادن آن است، اما می تواند 
برای کاربردهای دیگری نیز داشته باشد. اطالعات ثبت شده در 
قســمت محافظ شده ی جعبه ســیاه کشتی به مدت 12 ساعت 
گذشته و یا 4۸ ساعت طبق استانداردهای سال 2014 می توان 
زمان و مکان کشــتی، ســرعت کشــتی، جهت گیری کشتی  و 
صداهــای ضبط شــده در اتاق فرماندهــی و ارتباطات رادیویی 
کشــتی و هشدارهای فعال شده ی کشتی و تنش های وارد شده 
به بدنه کشــتی و وضعیت درهای ضدآتــش و ضدآب و ضعیت 
درهای بدنه ی کشــتی  و داده های مربوط به سکان و همچنین 
داده های مربوط به موتور و وضعیت وزش باد و داده های بادسنج 

و بادنمای کشتی را مشخص و بازخوانی می کند.
درنهایــت بیان نظریه قطعی در خصوص ســانحه ی کشــتی 
ســانچی تا قبل از بازخوانی ســامانه ثبت اطالعــات امکان پذیر 
نیست، ولیکن مســئولیت دولت های ساحلی در کنترل آلودگی 
و کاهش خســارات به محیط زیســت مســتند به مواد قانونی 
ذکرشــده و همچنین ماده 14۵ کنوانســیون حقــوق دریاها و 
ماده 146 بارز اســت. ســایر پروتکل ها مانند کنوانسیون 1۹۸4 
بروکســل در مورد مسئولیت مدنی نســبت به خسارت آلودگی 

نفتی، پروتکل اصالحی 1۹۹2 کنوانسیون بین المللی مسوولیت 
مدنی خســارت آلودگی نفتی 1۹6۹ موجود اســت که در این 
کنوانســیون مســئولیت مدنی ناشی از خســارت آلودگی نفتی 
در راســتای پوشش دادن مســایل حقوقی آلودگی های نفتی و 
نیز جبران خســارت های احتمالی توسط ســازمان بین المللی 
دریانــوردی بازنگری کلی گردید. در این راســتا کنوانســیون 
1۹۹2 تحت عنوان پروتکل اصالحی جهت اصالح کنوانســیون 
بین  المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی 1۹6۹ 
مشــتمل بر مقدمه، 1۸ ماده و یک ضمیمه به تصویب رســیده 
است ولیکن  با توجه به تحلیل تعاریف خسارات ناشی از آلودگی 
زیســت محیطی از منظر حقوق بین الملل محیط زیست؛ محرز 
می گردد که علی رغم تالش ها برای تعریف خســارات ناشــی از 
آلودگی زیســت محیطی  دریایی و مســئولیت های بین المللی 
از منظــر حقوق بین الملل محیط زیســت در حقوق قراردادی و 
از منظــر معاهدات بین المللی، تعریف شــفاف و جامعی به عمل 
نیامده اســت و با توجه به پیچیدگی هــای حقوقی و اجرایی در 
خصوص آن، تشــخیص نحوه جبران آن نیز با مشکالت حقوقی 
دیگری روبه رو اســت. لذا با وجود گســترش آلودگی زیســت 
محیطــی در حوزه های مختلف، دولت هــا تمایل چندانی برای 
پذیرش قوانین و اســتانداردها جهت مبارزه با آلودگی و جبران 

خسارت آن ندارند.
 گفتار سوم: بررسی وضعیت حقوقی الشه ی کشتی سانچی  

مســئله مهم پس از غرق شدن کشــتی سانچی بحث مربوط 
به الشه ی غرق شــده و مالکیت و حقوق مربوطه می باشد. برای 
اینکه بتوان در این زمینه به گرایش عمومی در حقوق بین الملل 
دریایی پی برد مقدمه به بررســی چند نکته  در خصوص کشتی 

سانچی  می پردازیم: 
الف(. کشــتی ســانچی همان طور که بیان شد از نوع تجاری 
)غیرجنگی( طبقه بندی می شــود که مطابق با حقوق بین الملل 
دارای بایســتی دارای دو معیار قابلیت شــناور بــودن و قابلیت 
دریانــوری در آب هــای آزاد و همچنین اســتانداردهای الزم را 
جهت حمل محموله نفتی را داشته باشد که سانچی تابع همه ی 

استاندادهای فوق بوده است. 
ب(. پرچم کشــتی سانچی  که جز پرچم های مصلحتی طبقه 
بندی می شود و متعلق بوده است به کشور پاناما که از نظر قواعد 
عرفی و بین المللی دریایی کامال قانونی و مطابق با عرف دریایی 
بوده اســت- در توضیح بیشتر  پرچم مصلحتی به این معناست 
که صاحب یک کشــتی تجاری، کشتی خود را در کشور دیگری 
به ثبت رسانده و پرچم آن کشور را بر فراز کشتی خود به اهتزاز 
درآورد- هزینه پائین برای ثبت کشــتی، مالیات پایین یا فقدان 
مالیات، رهایی از قوانین کار و امکان اســتفاده از کارگران ارزان 
از دالیل اســتفاده از پرچم مصلحتی است. قانون صالح در مورد 
جرایــم و مدیریت  داخل کشــتی تابع قانون کشــور پرچم می 
باشد و دولت صاحب پرچم مســئول اجرای بسیاری از تعهدات 
می باشــد. مالکیت کشتی های غرق شده اگر کشتی ناو جنگی و 
نظامی باشد متعلق به دولت صاحب ناو جنگی و اگر تجاری و یا 
از ســایر اشکال کشتی باشد متعلق است به ذولت صاحب پرچم 

و صاحب گشت. 
 مســتند به ماده ۸ کنوانســیون ژنــو و مــاده ۹۵ »قرارداد 
مونتگوبــای« در مــورد دریاهــای آزاد کشــتی های نظامی در 
آب های آزاد مصونیت کامــل در قبال دولت های دیگر دارد  لذا 
الشــه این کشــتی ها متعلق به دولت های مربوطه  و جز اموال 
عمومی محســوب می شود ولی کشــتی تجاری متعلق است به 
دولت صاحب پرچم و صاحب آن. با عنایت به تصمیمات »کمیته 
حقوقی ســازمان بین المللی مشــورتی دریانــوردی« و »اصل 
حاکمیت« دولت صاحب پرچم می تواند صالحیت و مالکیت خود 
را برکشــتی غرق شده ادامه دهد. لذا صرفا  قانون کشور صاحب 
پرچم است که  می تواند اعالم کند به موجب قوانین داخلی خود 
ازچه تاریخی کشتی غرق شــده بالصاحب است. از طرف دیگر 
هیچ قانــون الزم االجرایی وجود ندارد که دولت ها را مجبورکند 
تا الشه ی کشتی خود را از آب دریاهای آزاد رها کند. مگر اینکه 
این الشــه ها به آزادی کشتی رانی بین المللی لطمه وارد کند و یا  
باعث آلودگی محیط زیست دریایی شود. در این صورت است که 
دولت موطف است الشه ی کشتی مزاحم و یا خطرناک را از آب 
بیرون بکشد. بیرون کشیدن الشه کشتی متضمن دواصل است:

 الف(. صدور اعالمیه در مورد  غرق کشتی و محل آن.
 ب(. اطالعات ضروری در مورد میزان و حدود خطرات دریایی 
با توجه به ظرفیت کشتی و عمق دریا و یا دوری و نزدیکی محل 

غرق کشتی نسبت به این را ها.
 لذا مالک کشــتی می تواند الشه ی کشتی را بیرون بکشد ودر 
صورتی که مالک کشــتی اقدامی انجام  ندهد کشورها وسازمان 
هــای مربوطه می توانند اقدام کنند که شــامل الف(. هر دولت 
ذینفع  ب(. نزدیکترین دولتی که به محل کشتی غرق شده ج(. 

کشورمحل ثبت د(. یک سازمان منطقه ای مناسب . 
معاهده بین المللی نایروبی درباره ی انتقال الشــه کشتی ها نیز 
وجود دارد  که در ســال 201۵ الزم اجرا شــد، پایه و اســاس 

قانونی الزم براي حذف و انتقال الشــه کشتی هایی که می توانند 
ایمنی جان اشــخاص، کاالهــا و اموال و مایملــک در دریا و یا 
محیط زیســت دریایی را به خطر اندازند، را فراهم می نماید. این 
کنوانسیون در ســال 200۷ مورد پذیرش قرار گرفت و در حال 
حاضر بیش از 60 % از ناوگان تجاري جهان به این کنوانســیون 
 IMCO  ) Making ( ملحق شده اند.  در این میان به قرارداد
the Seas Safer and Clear در رابطــه بــا امنیــت و 

پاکسازی دریاها می توان اشاره نمود.
سخن آخر

 بــرای نتیجه گیری نهایی و بررســی کامل موقعیت کشــتی 
ســانچی و تصادم با کشتی کریستال در آب های شرق چین نیاز 
به اطالعات اســناد و مدارک می باشد که  بعد از باز خوانی جعبه 
ســیاه امکان اظهارنظر نهایی وجود دارد.  آنچه ارایه شــد صرفا 
مسئولیت های حقوقی  کشتی های صاحِب پرچم و یا دولت های 
متضرر و یا ذی نفع و مسئولیت سازمان های بین المللی از دیدگاه 
حقوق بین الملل بود. عدم حضور و توجه سازمان ملل و سازمان 
بین الملل دریایی در پیگیری این سانحه که به نوبه ی خود یکی 
از فاجعه آمیزتریــن تصادفات دریایی در آلودگی محیط زیســت 
بوده اســت قابل توجه است و حداقل  انتظار می رفت که  پرونده 
ســانچی از طریق مراکز تحقیقاتی  مانند مرکز تحقیقاتی مرکز 
تحقیقات ایمنی دریانوردي  )MSRC( و یا ســایر مراکز  مورد 

توجه و بررسی قرار بگیرد.
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