
 كنوانسيون سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق دريا

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS, 

Montego Bay, 1982) 
  

   
 تـصويب و در     1982 دسـامبر    10 كه   (UNCLOS)كنوانسيون سازمان ملل متحد درباره حقوق درياها        

هـاي جهـان    قوانين و مقـررات در درياهـا و اقيـانوس    الزم االجرا شد، رژيمي جامع از 1994 نوامبر   16

ايـن كنوانـسيون قـوانين سـنتي     . كند درخصوص تمامي كاربردهاي ممكن از آب ها و منابع آنها ارائه مي    

ها و مفاهيم حقوقي جديـدي نيـز معرفـي            گيرد و در عين حال رژيم       مرتبط با استفاده از درياها را دربرمي      

اين كنوانـسيون همچنـين چـارچوبي بـراي توسـعه و تحـول در               . پردازد  نمايد و به مسايل جديد مي       مي

  .هايي خاص از حقوق درياها را دربر دارد حوزه

 تبديل شد از اين جنبه كـه در تهيـه           IMOهاي    اين كنوانسيون پس از تصويب به مرجعي براي فعاليت        

اما اين قـانون    . شد  ر گرفته مي  را در نظ  » ها  قانون اساسي اقيانوس  « بايد نياز به انطباق با       IMOمقررات  

بـه  . اساسي در آن زمان الزم االجرا نشده بود و مشخص نبود كه آيا بتواند در نهايت الزم االجـرا شـود                    

با اين حال ايـن     . وجود داشت  IMOها و مجامع      همين دليل اندكي ترديد درباره اين كنوانسيون در گروه        

اي تثبيـت نمـود و مـذاكرات          ود را به صورت فزاينده     خ UNCLOSترديدها به تدريج از ميان رفت زيرا        

بـه عنـوان نمونـه، نقـش و اهميـت           . نيز تاثير مثبتي بر ايـن رونـد داشـت          IMOانجام شده در درون     

UNCLOSدر موارد ذيل به رسميت شناخته شده است :  

در  IMOها مـصوب مجمـع         درباره ملزومات كلي براي تعيين مسير كشتي       A.572(14)قطعنامه       ·

  . داشته باشندUNCLOSكند كه مفاد آن نبايد مغايرتي با ملزومات   عنوان مي1985 نوامبر 20

، كميته حقوقي و گروه كاري غيررسمي ويژه مسائل حقوقي مربوط بـه             1993 و   1992هاي    طي سال      ·

رچوب را با در نظر گرفتن چـا       (VTS)ها به خدمات ترافيك شناورها        دهي اجباري كشتي    تصوب گزارش 

  . بررسي كردندUNCLOSارائه شده توسط 



 درباره دستورالعمل تعيين مناطق ويژه و شناسايي مناطق بويژه حـساس دريـايي              A.720قطعنامه       ·

را به صـورت واضـح بـه        ) XIصرفنظر از بخش     (UNCLOS،  1991 نوامبر   6 در   IMOمصوب مجمع   

  .شناسد به رسميت مي» المللي  قانون عرف بين« عنوان 

    
   اين كنوانسيون98 از ماده 2بر اساس بند 

كليه كشورهاي ساحلي به منظور تامين ايمني تردد در دريا بايد نسبت به ايجاد تشكيالت، به كارگيري و                  

نگهداري تجهيزات خدمات جستجو و نجات به اندازه كافي و مؤثر اقدام نمايند و در شرايط مـورد نيـاز                    

   .در اين رابطه معمول دارند) كشورهاي منطقه(ي همسايه ساحلي خود همكاريهاي متقابل را با كشورها

 


