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In the international arena, arrangements have been made, both at the 

level of conventions such as the 1982 Convention on the Law of the Sea 

and at the level of the Security Council, with the adoption of numerous 

resolutions and finally through international and regional cooperation to 

combat piracy. And the extent of pirate attacks has called into question 

the comprehensiveness of existing regulations and necessitated the 

adoption of a new document specifically dealing with the phenomenon 

of piracy. Existing international law, although it contains provisions for 

combating piracy in general, lacks the necessary and sufficient 

mechanisms to combat modern piracy in various maritime regions, 

including the waters of Southeast Asia, the coasts of Somalia, the Gulf 

of Aden and the Gulf of Guinea. To deal effectively with this 

phenomenon, it is not possible to rely on the traditional mechanisms of 

international law regarding the rights governing piracy. In the present 

study, using descriptive-analytical method and using library resources, 

the limitations of international documents in the field of piracy and the 

need to develop and approve a specific international document on piracy 

have been discussed and a proposed model for this document has been 

proposed. 
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 مقدمه
در دو دهه  یاییدر یگفت که حمتت دزد توان یت مأبه جر
ها و  جرم در قرن ینبا تمام حضور ا ویک یستقرن ب ینبغاز
. تفاوت دارد المللی ینب یها گذشته در عرصه ب  یها سال
کار  هب یها و ستح یوهتفاوت هب در مکان و هب در ش ینا

البته . متحظه و مشاهده است  شده در حمتت قابل  گرفته
از  یدر ناامن کردن بعض یاییدر یدزد یرگذاریازنظر تأ 

و در معرض خطر قرار دادن  المللی ینب یها ببراه ینتر مهب
با  یاییدر یدزد یااتفاق کشورها ن به یبقر یتمناف  اکثر

 .دارد یتوجه یانشا یها استف خود تفاوت

در  یا منطقه یها نامه و موافقت المللی ینب های کنوانسیون
 المللی ینمبارزه ب یبرا یمناب  قانون ینتر حال حاضر مهب

اسناد  ینا. دهند یم یلرا تشک یاییدر یدزد یدهها با پد دولت
 یها برا دولت یازعمده مقررات موردن یی،ا و منطقه المللی ینب

 یب،تعق ینو همچن یلمللا ینب یها در ببراه یزن انجام گشت
. بورند یرا فراهب م یاییو محاکمه دزدان در یریدستگ
ه اسناد ازجمل یناز ا یاریبس  یان ینظر ماهو ازنقطه ینهمچن
 یجرم دزد یحو تشر یفبا تعر یاهاحقوق در یونکنوانس
که براساس  کنند یو ارکان بن به کشورها کمک م یاییدر
و مرتکبان بن را  حرازرا ا یاییدر یجرم، دزد ینا یفتعر

و  ها یونکنوانس یناما ا. یندمحاکمه و مجازات نما
موان  و  یکسریدر خود دربردارنده  یاها ن نامه موافقت
 یراخ یها خصوص در سال هستند که به ها تیمحدود
کشورها در راه مقابله مستمر و مؤ ر با  یرا برا هایی یتمحدود
که  هایی یتمحدود. نموده است یجادرا ا یاییدر یجرم دزد

 یجهمچون خل یدر مناطق یاییگسترش حمتت دزدان در
سازمان ملل را وادار نموده  یتامن یعدن را باعث شده و شورا

 یها قطعنامه یباقدام به تصو ها یجبران کاست یدر تتش برا
 المللی ینحفظ نظب ب یمتعدد براساس فصل هفتب منشور برا

سمت سوق داده که  ینا بهکشورها را  یبرخ ینو همچن یدنما
که  یندرا بنما یدجد یونکنوانس یک یبو تصو ینتدو یشنهادپ

بپردازد  المللی یندر عرصه ب یاییدر یوع دزداختصاصا  به موض

. مرتف  گردد یدمقررات جد یبو مشکتت موجود با تنظ
اسناد  یاب ینکهاند از ا پژوهش عبارت ینا یها پرسش ینتر مهب
 یدزد یدهمقابله مؤ ر با پد یک تکافویموجود  المللی ینب
خود  یشینها با استف پ از جنبه یاریکه در بس یننو یاییدر

 المللی یناسناد ب های یتمحدود ینکهو ا کند؟ یتفاوت دارد را م
 دهند؟ یم یلرا تشک یمبارزه مؤ ر چه موارد یندر راه ا یفعل

 یاییدر یدزد یدهکه ضرورت مقابله مؤ ر با پد که یدرصورت
صورت  که به یدیجد المللی یناقتضاء را دارد که سند ب ینا

 ینو تدو یهبپردازد ته یاییدر یبه موضوع دزد یاختصاص
 یدربردارنده چه موضوعات و مسائل بایست یسند م ینا ،گردد

و با استفاده از  یلیتحل یفیتوص یکردپژوهش با رو ینباشد؟ ا
فوق  های پرسشبه پاسخ  یابیدرصدد دست یا اباار کتابخانه

 ینتر در ابتدا مهب شود یپژوهش تتش م یندر ا. است
بر سر  المللی یناسناد ب ینا یور یشو موان  پ ها یتمحدود

در ادامه . یردقرار گ یبررس مورد یاییدر یراه مبارزه با دزد
 یبو تنظ ینضرورت تدو کننده یتعوامل تقو ینتر مهب
قرار گرفته  ررسیموردبحث و ب یاییدر یدزد یژهو یونکنوانس

مورد  یونکنوانس یو مقدمات یشنهادیطرح پ یتو در نها
 .گیرد یقرار م یابیارز

 یفعل المللی یناسناد ب یینهدر ب یاییدر یدزد -2
در  یار اخ یهاا  در سال یاییدر یدزد یدهپد یوعو ش یگستردگ

شده است که اگار   یادز یقدر عدن به یجو خل یسواحل سومال
 یادهمگان به  ینام کشور سومال یدنتا چند سال گذشته با شن

اماا   افتادند، یکشور م یندر ا یتیقوم های یریو درگ یدفقر شد
هماه   یبارا  الیکه ناخودبگاه، کشور سوم یایچ ینامروزه اول

 .          است یاییدر یدزد یدهپد کند، یم یتداع

تجاارت را دارد و   یاک در حال حاضر مشخصه  یاییدر دزدی
بادخل  کاه تنهاا باا      یمحل یگیرانبن ماه یگرهنروران بن د

در حال حاضر  ها بن. یستندشده بودند، ن یاتجه GPSتفنگ و 
با سرعت  یاهابا سرعت باال را دارا هستند که در در هایی ی قا
 تجهیااتها و  ستح ینهمچن کند، یحرکت م تصوری یرقابلغ
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. است یننو یاییدر یاز ملاومات دزد یان یکیالکترون یشرفتهپ
 یقاا سااکنان منطقاه شااف بفر    یاکنون بارا  هب یاییدر یدزد
. صانعت پرساود   یاک لبتاه  ا ،صنعت شده است یکبه  یلتبد

و  یبار های یخود به کشت یتندرو های ی با قا یاییدزدان در
 یاواره د زخاود ا  یهاا  شده، با طنا  و قات   یکنفتکش ناد

اساتفاده از ساتح در    یتممنوع یلو به دل روند یباال م یکشت
بن را متصارف   یباه چشاب بارهب زدنا     ی،تجاار  های یکشت
 یان، رده شاده و عاتوه بار ا   به تاراج ب یمتیاموال ق شوند، یم

کشاور   یکه با پرداخات بااج از ساو    یاورندخدمه اگر شانس ب
صاورت باه سرنوشات     یان ا یار در غ شوند، یمتبوعشان بزاد م

 یاییدزدان در یکه تاکنون از سو شوند یدچار م یهااران نفر
 .اند کشته شده

محصااور و منحصاار  یقااابااه منطقااه شاااف بفر یاااییدر دزدی
 گااه  یوبا  وجاود دارناد کاه گااه     یاا ن یگریمناط  د. شود ینم

هساتند، از تنگاه    یاایی بار دزدان در جوالنگاه حمتت خشونت
کاه   یناه گ یجخلا  یارا  گرفته تا اخ یجنوب ینچ یایماالگا و در

را باه خاود    یاایی در یاز حماتت دزد  یموارد متعادد  یانهسال
 .(Tuerk, 2018: 341)دهند  یم ختصاصا

ازلحاا    یاایی در یبار جارم دزد  اعمال  قابل المللی ینب حقوق
 ی وقاا  یژهو به. برخوردار است یخاص های یچیدگیاز پ یخیتار
عدن و مشکتت  یجو خل یدر منطقه سومال یاییدر های یدزد

 یاا ن یچیادگی پ یان ها بر ا فراوان کشورها در مقابله مؤ ر با بن
 یراجا  باه دزد   راتاکثر مقر یرتا قبل از دهه اخ. افاوده است

 یاا حقاوق در  یناه در زم المللای  یندر دو ساند مهاب با    یاییدر
مقابله با اعماال   یونو کنوانس 2891 یاهاحقوق در یونکنوانس)
بمده بود و مقاررات  ( 2899 یانوردیدر یتامن یهعل یرقانونیغ

 هااای یونکنوانساا یااندر ا شااده یحتصاار یاااییدر یضااد دزد
مال   جاام  و کا  ینوع به یراخ یها که تا قبل از سال المللی ینب

سارعت   باه  ینناو  یاییدر یدر مواجهه با دزد رسید یبه نظر م
هااا و  خااود را نشااان داده و دولاات  هااای یخألهااا و کاساات

 یگاری د یهاا  را وادار ساخت که از راه المللی ینب یها سازمان

شاکل   یان مواجهاه باا ا   یخود را برا یازمقررات الزم و موردن
از  یبراساس اعتقاد برخ. دست بورند به یاییدر یاز دزد یننو

کاه در بن   یمنااطق  (Elleman  2016: 77) نظاران  صااحب 
 تاوان  یاتفااق افتااد را ما    یردر دهه اخ یاییحمتت دزدان در

و  ییها کاارا  در نظر گرفت که در بن هایی یشگاهعنوان بزما به
مورد سنجه قرار گرفات   یاییدر یضد دزد ینقوان یرگذاریتأ 

 یدوارکنندهو ام بمیا یتموفق یادز یاسنجش ن ینا جهیو البته نت
 یاایی در یمقابله با دزد یبرا یقانون یدمناب  جد یاندر م. نبود
سازمان ملل نام برد که  یتامن یشورا یها از قطعنامه توان یم

 یدر راساتا  المللای  ینساازمان با   ینکه ا یبا توجه به ضرورت
احسااس نماود و    المللی ینحفظ نظب ب یعنیخود  یفهوظ انجام

باه   1331براساس فصل هفتب منشور سازمان ملال، از ساال   
 یاایی در یدزد یهعل یمتعدد یها بعد، اقدام به صدور قطعنامه

 . نموده است

عارف   یرگاذار از نقاش تأ   یدنبا یمناب  قانون یندر کنار ا البته
 یگار باه د . غافل باود  یاییدر یدر مقابله با دزد یان المللی ینب

را در کناار   الملال  یندر حقوق با  یمنب  قانون ینتر سخن مهب
 تاوان  یما  یات امن یشاورا  یها و قطعنامه المللی ینمعاهدات ب
 یموضاوع دزد  در الخصاوص  یعلا . دانسات  المللی ینعرف ب

برخاوردار اسات    ای یاژه و یات از اهم المللی ینعرف ب یایی،در
با موضاوع   المللی ینمعاهدات ب یا ها و در غ قرن یچراکه برا

بور فراهب بورنده  تنها منب  الاام المللی ینعرف ب یایی،در یدزد
در حقااوق  یاااییدر یمقابلااه بااا دزد یباارا یمقااررات حقااوق

و با توجه به اسناد  یکنون یطدر شرا تهالب. بوده است المللی ینب
 رساد  یباه نظار ما    یاایی، در یدزد ینهمتعدد در زم المللی ینب
 یاایی در یم دزددر خصوص جار  المللی ینعرف ب یرگذاریتأ 

 یاه کل یاز ساو  یجهاان  یتتنها محدود به اعمال اصل صتح
 یاهاا حقاوق در  یونعضاو کنوانسا   ینکهنظر از ا کشورها صرف

 یتحات پوشاش قارار دادن برخا     مچناین و ه یار، خ یاباشند 
 .شود یم المللی یناسناد ب یخألها
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منظاور دفااع از منااف      ها قبال باه   از مدت یساحل های دولت
اهدف محافظت هرچه بهتر از تجاارت مااوراء   مشترک خود، ب

 یاناد تاا باا مادون نماودن حقاوق عرفا        درصدد باوده  یاهادر
بار  . بورند یدرا پد یاییدر یصورت موضوعه، قواعد ضد دزد به
به صدسال گذشاته صاورت    یکاز ناد ییها اساس تتش ینا
کاه   یمعاهادات  یبو تصاو  یباست که منجار باه تنظا    فتهگر

در خاود   یاییدر یدر رابطه با دزد یو صراحتا  مقررات یما مستق
 یونمعاهادات شاامل کنوانسا    ینا. است یدهاند گرد داده یجا
 2891 یاهااااحقااوق در  یونو کنوانساا  2819بزاد  یاهااای در
 .شود یم

 یاست که مواد المللی ینسند ب ینبزاد اول یاهایدر کنوانسیون
 28تا  29مواد . اختصاص داده است یاییدر یاز خود را به دزد

ماواد   یان در ا. اسات  یاییدر یدرباره مقابله با دزد یونکنوانس
پرداخته شده و ضمن  یاییدر یطور مبسوط به موضوع دزد به

 ورهایکشاا  یباارا یااان یبن، حقااوق یاافو تعر یفتوصاا
در  ینوباه خاود تحاول    دزدان احصاء شده که باه  یرکنندهدستگ
بعادها  . (911 :2099 یبای، حب)شاود   یم یتلق الملل ینحقوق ب

 232در ماواد   یاهاحقوق در 2891 یونقواعد مابور، در کنوانس
 .یدتکرار گرد ییرو بدون تغ ینا ع 231تا 

بزاد و  یاهایدر یونکه پس از کنوانس یاهاحقوق در کنوانسیون
 المللای  ینساند با   ینتار  مهب ید،رس یببه تصو 2891در سال 

 یو تاا حاد  اسات    یاایی در یمبارزه باا دزد  ینهموجود در زم
اناد   یاده نام یاهاا در یبن را قانون اساس یدارد که برخ یتجامع
 یبعضاا یبااه تقاضااا یونکنوانساا یاانا. (1 :2091 ی،پورنااور)

 یقبلا  یونکنوانسا  ینو تادو  یبتصاو  یاان کشورها که در جر
 یونناواق  کنوانسا   یبرخا  یال تکم یحضور نداشاتند و بارا  

 یان ا یباز تصاو  یالبتاه هادف اصال   . شاد  یهبزاد ته یاهایدر
 یاااییدر یاز موضااوع دزد یاارغ یگااریمسااائل د یونکنوانساا
رو ماواد   ینبود و از هما  ینیسرزم یایعرض در یینازجمله تع

در  یبااا تقر یاااییدر یدر رابطااه بااا دزد  یقبلاا ساایونکنوان
مقاررات هاردو    که ییازبنجا. یدحفظ گرد یان یدجد یونکنوانس

 یییاا در یدر حوزه مباارزه باا دزد   2891و  2819 یونکنوانس
به خاطر بنکه در روابط  یناست و همچن یکدیگرمشابه  یبا تقر

 را 2891 یونکه کنوانسا  یی، بنها2819 یوندول عضو کنوانس
هاا   بن یبارا  یاد جد یوناناد، کنوانسا   قارار داده  یبمورد تصو

 .شده است 2819 یونکنوانس یگاینجا

 ی، دزد232مااده  « الاف »در بند  یاهاحقوق در یونکنوانس در
 یرقاانونی هرگونه اقادام غ »: شده است یفتعر گونه ینا یاییدر

که توسط  ها یبازداشت، غارت و اتتف اموال کشت یا یابم خشونت
و  یخصوص یمایهواپ یک یاو  یخصوص یمسافران کشت یاخدمه 

بزاد،  یاای ه در درینکمشروط بر ا یرد،صورت گ یبا اهداف شخص
 یااشخاص و اموال موجود در بن و  یهعل یا یماهواپ یا یکشت یهعل
خاارج از   یاماوال بن در مکاان   یاا  یماا هواپ یاا  یکشات  یک یهعل

مااده   ین  و ج ا یدر بندها .«یردها صورت پذ دولت یتصتح
شاناخته شاده    یاایی در یدزد ی از مصااد  یاا ن یگردو عمل د

 یکشت یک یاتداوطلبانه در عمل تهر نوع مشارک( بند  »: است

 یا یکشت یکبه  یلکه بن را تبد یقتحق یناز ا یبا بگاه یماهواپ یا
 یاا  بمیا یکهر عمل تحر( بند ج. کند یم یاییدزدان در یمایهواپ
 .« »و « الف»هر عمل موصوف در بند  یادار یلتسه

چهاار   یاهاا، حقاوق در  2891 یونموجاب کنوانسا   باه  رو ازاین
: شمرده شده اسات  یضرور یاییدر یتحق  دزد یضابطه برا

 یاباد؛ بزاد ارتکاا    یایدر در یستیاعمال مذکور با ینکهل ااو
باوده و   یابم خشونت یتواجد ماه یدعمل با ینکهضابطه دوم ا

 حداقلسوم،  یرد؛غارت صورت پذ یا یفبا اعمال خشونت، توق
باشاد و در   یماا هواپ یکو  یکشت یک یا یمشتمل بر دو کشت

 ینا. یابدارتکا   یصرفا  به خاطر اهداف خصوص ینکها یتنها
 ینمندتر در خود دارد اما ضابطه هایی یتاگرچه محدود یفتعر

در عرصاه   یاییدر یموجود از دزد یفتعر ترین یرشو موردپذ
 :Dubner, 2015)باشاد   یکشاورها ما   یانو در م المللی ینب

440). 

گرفتاه   شاکل  یجهاان  یتصاتح  یاهاحقوق در یونکنوانس در
 یحمورد تصر 231در ماده  یان یعرف الملل ینبراساس حقوق ب
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در  توانند یکشورها م یهماده، کل ینبراساس ا. قرار گرفته است
و  یاییدزد در یکشت یفو توق یریبزاد اقدام به دستگ یاهایدر

 231مااده   براساس یفتوق یفهو البته وظ یندها نما محاکمه بن
کشاورها   ینظاام  یماهاای هواپ یاا و  هاا  یصرفا  برعهده کشات 

کاه   باشاد  یبن م 239ماده  یون،کنوانس یگرتحول د .باشد یم
 یمحا  ارتکاا  دزد   باه  یکشات  یاک برختف گذشته کاه  

در  یحتا  یکشات  یان ا داد، یخود را از دست ما  یتتابع یاییدر
 ریاایی، د یدزد یصورت تصرف توسط دزدان و اساتفاده بارا  

از  یات و سالب تابع  یدخود را حفظ نما یشینپ یتتابع تواند یم
 :Ding, 2014) کشور متباوع شامرده شاده اسات     یاراتاخت

192). 

موجاود   المللی ینسند ب ینبخر یون،کنوانس ینحال حاضر ا در
قواعاد   یکمبودها یهرچند بعض. است یاهاحقوق در ینهدر زم

 یان ا ینباا تادو   یاییدر یدر خصوص سرکو  دزد المللی ینب
در مقدماه   یات امن یاسات و شاورا   یدهمرتف  گرد یونکنوانس
 یاانا یگاارد یهااا قطعنامااه یخااود و بعضاا 2912مااه قطعنا
 یاعماال بارا   قابال  یعنوان چاارچو  حقاوق   را به سیونکنوان

 یقرار داده است، اماا برخا   یدمورد تأک یاییدر یمقابله با دزد
وارد بااوده و  یونموجااود در کنوانساا  یاافبااه تعر یااراداتا

 یاه کاه النها  خورد یمقررات به چشب م یندر ا هایی یتمحدود
 یمباارزه باا دزد   یساتب س یموارد موجاب ناکاربماد   یدر برخ

 یبدر زماان تصاو   یونکنوانسا  یناما اگرچه ا. شود یم ریایید
باه نظار    یاایی در یمباارزه باا دزد   یخود کامل و مناسب برا

در  یار که در دهاه اخ  یاما با توجه به تحوالت فراوان رسید، یم
در منطقاه   الخصاوص  یعل یاییحمتت دزدان در یوهنوع و ش

، عادم  یونمشاکل کنوانسا   ینتر عدن اتفاق افتاده، مهب یجخل
 یوناسات کاه مقاررات کنوانسا     ینانطباق بن با تحوالت ناو 

ناکاربمد نشان  یننو یاییدر یرا در مقابله با دزد یاهاحقوق در
 یونمقاررات کنوانسا   شد یداده و برختف گذشته که تصور م

 یاایی در یمقابله ماؤ ر باا دزد   یاز همه نظر برا یاهاحقوق در
در  المللای  ینر اساناد با  یاست اما استفاده از سا یکاربمد و کاف
و  یرناپاذ  اجتنا  یکنون یطدر شرا یونکنوانس ینکنار مقررات ا

 یان کاه در ا  ییهاا  باا توجاه باه ضاعف    . نمایاد  یما  یضرور
 یازمناد از مقاررت بن ن  یاریبس ینکهوجود دارد و ا یونکنوانس

 ینناو  یاایی در یانطبااق باا تحاوالت دزد    یبرا یروز رسان هب
 یان پوشاش دادن ا  یرا بارا  اها  دولت یتامن یشورا باشد، یم

 یکای . دهد یارجاع م المللی یناز اسناد ب یگرد یخألها به برخ
 یتامن یهعل یرقانونیمن  اعمال غ یونمعاهدات، کنوانس یناز ا
 .است یانوردیدر

 یرقانونیاعمال غ ی ، مصاد2899 یونکنوانس 0ماده  براساس
با اعمال زور،  ها یاعمال کنترل بر کشت یا یفتوق»عبارت است از 

 یهاز ارعا ، خشونت عل یگریهر شکل د یابه اعمال بن  یدتهد یا
که موجاب   یو توسل به اباار ها یاشخاص حاضر بر عرشه کشت

 یتغا ینکها رغب یعل .«شوند یم یکشت یبتخر یاورود خسارت 
باوده و   یاا در در یساتی مقابله با اعمال ترور یونکنوانس یاصل
را تحاات پوشااش قاارار  یاااییدر یجاارم دزد یحطااور صاار بااه
و  یاایی در یحاواد  دزد  یشتربن را بر ب توان یاما م دهد، ینم

 ,Elagab) اعمال دانست قابل ها یکشت یهمسلحانه عل یراهان

و  یگرشناور به شناور د یکحمله  یگر،د عبارت به. (64 :2013
مصداق  تواند یم ی،و کنترل کشت یفتوق یاعمال خشونت برا

رم قلماداد   یونجارم منادرج در کنوانسا    یکو  یاییدر یدزد
متعاهاد خاود    یها دولت یبه جهت بنکه برا یونکنوانس. شود

محاکماه متهماان باه ارتکاا  اعماال       یاا تعهد باه اساترداد   
اب  از منا  یکای عناوان   است، باه  کرده بینی یشبار را پ خشونت
. شاناخته شاود   تواناد  یما  یاایی در یدر مبارزه با دزد یلیتکم

اساتفاده   یاایی در یمذکور از اصاطتح دزد  یوناگرچه کنوانس
 یاک عناوان   باه  یاا نکرده و ازنظرگاه ساازمان ملال متحاد ن   

 رساد  یاما به نظر م شود یشناخته م یستیضد ترور یونکنوانس
و  یاایی در یدزد یبو  مفاه ی از مصاد عضیبه لحا  انطباق ب

و همکااران،   یپورباافران ) در عصار حاضار   یاایی در یساب ترور
بار اکثار اعماال     یونکنوانس ین، شمول مواد ا(11-13 :2081
  .(200 :2082زاده،  یتق)باشد  یمحتمل م یاربس یاییدر یدزد

 یموجود در مقابله با دزد المللی یناسناد ب های یتمحدود -1
 یاییدر
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و  یمااهو  هاای  یتدر دو قسامت محادود   هاا  یتمحدود ینا
قارار   یکاه موردبحاث و بررسا    باشاد  یما  یبتقس قابل یشکل
 .گیرد یم

 یماهو های یتمحدود -1-2
 یاف هستند که اقدام باه تعر  یاندک المللی ینب های کنوانسیون
. ارکان و عناصر بن نموده باشاند  یبو ترس یاییدر یجرم دزد
 یوناسناد ذکرشده در مبحاث قبال تنهاا دو کنوانسا     یاندر م

از  یمشاابه  یاف بزاد هستند کاه تعر  یاهایو در یاهاحقوق در
دچار ناواق    یاف نیتعار یناما ا. اند را ارائه داده یاییدر یدزد

خود بدون  یبهستند که اگرچه در زمان تنظ هایی یتو محدود
وقاوع   ینکناو  یطاما در شرا اند رسیده یو نق  به نظر م یبع
کاامت    ها یتمحدود ینا المللی، ینب یها در ببراه یاییدر یدزد

 .اند خود را نشان داده

 یاییحوزه جغراف یتمحدود -1-2-2
 یبزاد بااه گشاات زناا یاهااایدر در یاااییگذشااته دزدان در در
 یان باه ا . کردند یحمله م یتجار های یو به کشت پرداختند یم
و  یاایی در یدزد یناه است که تمام قواعد موجاود در زم  یلدل

بزاد موردبحاث قارار    یاای له را در درأمسا  یان مقابله باا بن، ا 
 ییار تغ ییایا طبا  کاار دزدان در   یراخ یها اما در سال. اند داده
گشت  یجا که به ترتیب ینا به. و متفاوت از گذشته است یافته
 یاک ناد یاا که به ساحل ن یداخل یها در ب  یانوس،در اق یزن

را  یاد جد یاییدر ینوع از دزد ینا. پردازند یم یتاست، به فعال
 یمشاابه، در منااطق   یداتخطرات و تهد ها، یژگیبا و توان یم

 یجخلا  ی،ساومال  یقا،، اکوادور، بفریبکارائ یایمانند سواحل در
. مشااهده کارد   ینهگ یجخل یرا و اخ یجنو  شرق یایعدن، بس

 یناوع از دزد  یان بودن ا یدسخن از جد که یهرحال هنگام به
 یوهش یننمود، چراکه ا یاطاحت یستیبا بید، یم یانبه م یاییدر
جناو    یایبسا  یهاا  در محادوده دولات   یقرون متمااد  یط

 .(Leigh R, 2014: 31) معمول بوده و هست یشرق

است که قواعد موجاود در ماورد    ینا یتماه ییرتغ ینا نتیجه
حقاوق   یونکنوانسا  232در مااده   شاده  یحتصر یاییدر یدزد

خود را از دسات داده   ییکارا یده،پد ینمقابله با ا یبرا یاها،در
اند که ناظر به مساائل   وض  شده یدر زمان یگر،د عبارت به یاو 

 ی قابل تطب یکنون ضیاتاند و با مقت مربوطه به بن دوران بوده
 یازمناد ن یناه زم یان در ا یونمقررات کنوانسا  یجهدرنت. یستندن

 یان شدن ا یداردر پد یان ییگرد یلالبته دل. باشند یم یبازنگر
 های یوندر گذشته و قبل از کنوانس. مشکل نقش داشته است

 یال ما ساه محدود باه   ینیسرزم یایعرض در 2819و  2891
بزاد  یاای اسات کاه در در   یجرما  یاییدر یدزد ینکهبود لذا ا
 یان اماا در ا  کارد،  ینما  یجااد ا یمشاکل  یادز یابد، یارتکا  م
باه دوازده   یال از ساه ما  ینیسرزم یایعرض در ها یونکنوانس

تنها  یعنیبزاد  یایمحدوده در یجهکه درنت یافت یشافاا یلما
 یات موجود در بن قابل یفبراساس تعار یاییدر یکه دزد ییجا

گسترده  ینیسرزم یایدر ینلذا ا. نمود تر ضی تحق  دارد، را م
 یدولت سااحل  که یکه درصورت دهد یاجازه م یاییبه دزدان در
خود نباشاد،   یتو حاکم یترل منطقه تحت صتحقادر به کنت
منااط    یان مشاغول باوده و ا   یات باه فعال  یاال خ یبا بسودگ

امن  یبه بهشت یب،شاهد هست یهمچنان که در سواحل سومال
 یاد عتوه وض  مقاررات جد  به. مبدل شود یاییدزدان در یبرا
هاا باعاث    تنگاه  ینو همچنا  یاری الجاا مجما   یها ب  یبرا
بزاد  یاهایاز در یعیوس ینواح یا منطقه یها که دولت یدهگرد

. (Churchil, 2009: 108) را تحات کنتارل خاود دربورناد    
منطقاه   ینخاود همچنا   19در مااده   یاهاحقوق در یونکنوانس
 یجااد ا یاا را ن یاقتصااد  ینام منطقه انحصار هب یتر گسترده
منطقاه ناه جااء     یان ا. خاص خود را دارد های یژگیکرد که و

 ,Churchil) بزاد یاای است و ناه جااء در   ینیسرزم یاه ب 

 یاا  یاافتن  یاندر خصوص جر بمده، یشابهام پ. (163 :2009
 یاا ب ینکاه منطقاه اسات و ا   ینبزاد در ا یایمقررات در یافتنن

 «یاااییدر یدزد»منطقااه  یاانحمااتت صااورت گرفتااه در ا
 یاا ب ینکاه و ا یار خ یاا موجود محسو  شاده   یفبراساس تعار

 یهاا  را در ب  یاییدزدان در یریو دستگ یبکشورها ح  تعق
 نظاران  صاحب یشترب. یرخ یادارند  یاقتصاد یمنطقه انحصار

(Batman, 2012: 14) هساتند کاه مقاررات     یاده عق ینبر ا
اجارا   یاا منطقاه ن  یان کامل در ا طور هب یاییدر یراج  به دزد
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ها اجاازه دارناد کاه براسااس مقاررات       و تمام دولت شوند یم
را  یاییخود، دزدان در یو حقوق داخل یاهاحقوق در یونکنوانس
 .یندمنطقه بازداشت کرده و محاکمه نما یندر ا

 ها یازنظر تعداد کشت یتمحدود -1-2-1
 یتحقا  جارم دزد   یبارا  یاهاحقوق در یونکنوانس 232 ماده
 یماا هواپ یکو  یکشت یک یا  یوجود حداقل دو کشت یاییدر

 تواناد  یما  یدر تعاداد کشات   یتمحادود . داناد  یما  یرا ضرور
را در نظر  یحالت یونکنوانس ینبنابرا. یدنما یجادرا ا یمشکتت

در  ردر حال عبو یکشت یکنگرفته است که خدمه و مسافران 
هار ناوع    یاو ربودن بن و  یبزاد، اقدام به تصرف کشت یایدر
 یسااندگانالبتااه نو. نماینااد یماا یرقااانونیاز تصاارف غ یگاارد
موضاوع را مادنظر    یان ا یاهاحقوق در یونکنوانس نویس یشپ

و  یکشات  یککه جرم در عرشه  یاند که در تمام موارد داشته
 تحیترا در صا  یاباد  یخدمه و مسافران ارتکاا  ما   یاز سو

له أمسا  یاک موضاوع را   یان پرچب قرار دهند و ا دولت صاحب
. المللای  ینتاا حقاوق با    اناد  دانسته یم یمربوط به حقوق داخل

 یتو در صااتح المللاای ینموضااوع جنبااه باا  یاانا یهنگااام
که دزدان با استفاده از  گیرد یقرار م المللی ینب های یونکنوانس
هادف حملاه کارده و بن را باه      یباه کشات   یگرد یکشت یک

 .تصرف خود دربورند

 یاهنظر هدف و انگ از یتمحدود -1-2-0
  یاهاداف خصوصا   یبارا  یاد با یاایی در یشرط کاه دزد  این

و ناااو  یاااییدر یدزد ینباا یااکدر تفک یشااهر یااردصااورت گ
 ینااو ماادور  . (11 :2083 یدی،و جد یموسو) دارد  یمادور

هنگام بروز جناگ   یتجار های یعبارت است از مصادره کشت
تحات   یاایی در یدزد یمورد به معن ینا. ها و مسلح کردن بن

 یاادی تفااوت ز  یاان اما در عمل و ازنظار قربان  باشد یمجوز م
 یگارد و پ یاب افاراد از تعق  گونه ینا. دو عمل وجود ندارد یانم

 یحباا تصار   یاهاحقوق در یونکنوانس. دولت خود مصون بودند
 یاسای در مقابل اهداف س یو شخص یبه احراز اهداف خصوص

کاه از   یحمتتا  یاه قرار داد کاه کل  یدموضوع را مورد تأک ینا

 المللی ینسازمان ب یادولت  یک یکه از سو هایی کشتی یسو
 کنناد،  یحمله ما  یگرد یبه کشت یاسیمقاصد س ینتأم یو برا
باود کاه    یال دل ینبه هما . گردند یمحسو  نم یاییدر یدزد

 یبااه کشاات ینفلساط  بخااش یساازمان بزاد  یروهااایحملاه ن 
 یبود، دزد یکاییالرو که حامل گردشگران بمر یلبش یتالیاییا
مذکور  «یاهداف خصوص» یبرا یدق. یدمحسو  نگرد یاییدر

ب یبا جارا  یاییدر یدزد یتفاوت اصل یونکنوانس 232در ماده 
 یاه عل یرقاانونی مقابله با اعماال غ  یونکنوانس 0موضوع ماده 

 یح،تصار  یان درواقا  باا ا  . باشاد  یما  2899 یانوردیدر یتامن
 اماتاقد را از یاییدر یاند که دزد تتش داشته کنندگان ینتدو
 . سازند یامتما یستیترور

قواعاد   یای شارط، درواقا  محادوده اجرا    یان ا یحبا تصار  اما
و  گاردد  یما  ی مضا  یا متحظه تا حد قابل 2891 یونکنوانس
 یاد ق ینهم یان 2899 یونکنوانس یبتصو یلاز دال یکی یدشا
اعماال   ینکاه باه ا  یدالتصاویب جد یونچراکه در کنوانس. باشد
 یارد، صاورت بگ  ای یااه باه چاه انگ   یدبا یدر کشت یرقانونیغ
هرچه باشد اصوال   یاهانگ ینبگاهانه اشاره نشده و بنابرا طور هب

در  یرقاانونی عمل غ ینیبلکه مهب ب ار ع یست،مؤ ر در مقام ن
 «یاهداف خصوصا »شرط  ینهمچن. بن است یمنیو ا یکشت
و مرباوط باه    یفریمفهوم ک یککه  یاییدر یدزد یفدر تعر
اسات،   شتیدر ک یرقانونیمرتکبان اعمال غ یدرون های یاهانگ
 یاییدر های یمثال در دزد عنوان به. یستقابل احراز ن یبسان به

از  یاااییدزدان در کااه یهنگااام ی،در سااواحل کشااور سااومال
 یو به درون تاوده ماردم بارا    گردند یحمله خود بازم یاتعمل
هاا   از بن روند، یاز حمله م یناش یاز دستاوردها یبخش ی توز

 یاا ن یاایی خود دزدان در و شود یقهرمان استقبال م یکمانند 
خود  یرقانونیاعمال غ یبرا یمردم های یاهانگ یمدع ینوع به

 یاقادامات مجرماناه بناان را دزد    تاوان  یما  یاحال ب. هستند
ممکن اسات گفتاه   . است یندانست؟ مسلما  پاسخ منف یاییدر

 یسات دزد افاراد ممکان ا   یال قب یان شود که اگرچه اعمال ا
ن بااا اسااتفاده از مقااررات تااوا ینشااود امااا ماا یتلقاا یاااییدر

خاأل   یناه زم ینها را مجازات نمود و در ا بن 2899 یونکنوانس
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تصاور   یان اماا ا . (10 :2098زاده،  یتاوازن ) وجود ندارد یقانون
را  یاییدر یرا دزد چنینی ینچراکه اگر اعمال ا ؛نادرست است
جارم   یان که اختصاص باه ا  یاز مقررات یاریبس یبقلمداد نکن
اعمااال بااا اهااداف  گونااه یاانمرتکبااان ا رددر مااو یااادارنااد ن

 یتازجملاه موضاوع صاتح    یسات اعمال ن قابل یرخصوصیغ
 «یاایی در یدزد»که صرفا  اختصاص به مرتکبان جرم  یجهان

ابهام در مفهوم شرط احاراز اهاداف    یللذا به دل. یردارد و الغ
شرط  ینکه از وجود ا یگریمشکتت د ینو همچن یخصوص

 یاایی در یدزد یاف در تعر یاد ق یان ا بار  یدتأک گردد، یم یجادا
 .رسد یقابل انتقاد به نظر م یازنظر حقوق

 در ضمانت اجرا یتمحدود -1-2-9
پاژوهش ازجملاه    یان شاده در ا  طارح  های یونکنوانس هرچند

 یتامن یهعل یرقانونیو سرکو  اقدامات غ 2891یاها حقوق در
دارناد و   یا قلمارو گساترده   ییاز لحا  اجرا 2899یانوردی در
 یاف از موضاوعات و ماوارد را در خاود گنجاناده و ط     یاریبس
از  یمللا ال یناسناد با  یناما ا گیرند، یب را دربر میاز جرا یعیوس

 یااندر همااه ا. دارناد  هااایی یتلحاا  ضاامانت اجارا محاادود  
و بن ملاام   شاود  یمشابه مشاهده م یارنکته بس یکمعاهدات 

 یاین و تع شاده  یحاعماال تصار   یانگار نمودن کشورها به جرم
 یحیتصار  گوناه  یچخود ه یجرایب است ول ینا یمجازات برا

نکتاه   ینبه ا یتا ها ندارند و نها مجازات ینا یااندرباره نوع و م
باا   یستیجرایب با ینا یبرا یاند که مجازات اعمال اکتفا نموده
گذشاته از   یجاه درنت. شته باشاد دا یجرایب همخوان ینشدت ا

اقدام  ها یونکنوانس ینعضو ا یاز کشورها یاریهنوز بس ینکها
 ییاند، معادود کشاورها   ننموده یحیانگاری اعمال تصر به جرم

نحو متفاوت  مجازات به ینهکار را انجام داده، در زم ینکه ا یان
کشاورها در برابار اعماال     یبرخا . اناد  عمل نماوده  یکدیگراز 

مادت   کوتااه  یهاا  مانناد حابس   ینازل یها با مجازاتمندرجه 
 ینیسانگ  یهاا  مجاازات  یان یواکنش نشان داده و تعداد اندک

 یازجمله دزد یحیاعمال مختلف تصر یهمچون اعدام را برا
 یااانوردیدر یااتاخااتل در امن یاااو  گیااری نگروگااا یااایی،در
 .اند نموده بینی یشپ

و  المللای  ینرا در عرصه با  ییها موضوع مشکتت و تنش این
موضاوع   یان ا ینهمچن. یدکشورها باعث خواهد گرد یاندر م
خواهاد باود کاه توساط      یتحائا اهم یاربس یامتهمان ن یبرا

مشاکتت   ینهمچنا . محاکب کدام کشور محاکمه خواهند شد
 .خواهد بود یرناپذ اجتنا  یادر استرداد مرتکبان ن

  یشکل های یتمحدود -1-1
دچاار   یاییدر یمرتبط با دزد المللی یناسناد ب یان یشکل ازنظر
 یحسه قسمت توض یبند ط ینهستند که در ا هایی یتمحدود
 .شوند میداده 

 معکوس یفور یبح  تعق -1-1-2
و  افتد یبزاد اتفاق م یاهایدر در یاییدر یدزد ینکها یرشپذ با

کشورها ح  دارند که در  یهکل یجهان یتبراساس اصل صتح
دزدان بپردازناد، از قارن    یریو دساتگ  یببزاد به تعق یاهایدر

 یاایی در یمقابله با دزد المللی یندر حقوق ب یهجدهب مفهوم
حا   . است تهمعکوس  شکل گرف یفور یببا عنوان ح  تعق

 یاک  ینظاام  هاای  یمعکوس درواق  ح  کشات  یفور یبتعق
 یایبزاد به سمت در یایرا در در یاییدولت است که دزدان در

 یهاا  ب  یجاه درنت. یناد نما یاب تعق یگرکشور د یک ینیسرزم
منطقاه   یان که قاادر باه کنتارل ماؤ ر ا     ییها دولت ینیسرزم

 یهاا  یکشات  یح  بارا  ینا ییدر صورت عدم شناسا یستند،ن
. خواهاد شاد   یاایی گاه دزدان در یبه مخف یلتبد کننده، یبتعق
 یال از ساه ما  ینیسرزم یایموضوع با گسترش عرض در ینا
برخوردار شده اسات چراکاه باا     یشتریب یتاز اهم لیما 21با 

 تر ی بزاد مض یایمحدوده در ینیسرزم یایگسترش عرض در
 الهاا در اعما   دولات  یبا توجه به ضاعف برخا   یجهشده، درنت
 یال ما 21منطقه امن به طاول   یکمنطقه،  یندر ا یتصتح
 یهاا بزاد  شاده کاه باه بن    یجااد ا یاییدزدان در یبرا یاییدر

را  یباز بازداشت و تعق یتمصون یبرا یشتریعمل و شانس ب
 .دهد یم

 یان ا یسااز  کاامت  در مصاون   المللای  یناسناد ب یفعل مقررات
 ینیساارزم یااایمناااط  نقااش دارنااد چراکااه در محاادوده در
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 یات خود، ممنوع یتکشورها با هدف اعمال حاکم که ییازبنجا
 یگار د یامنظ های یرا در ورود کشت یفراوان های یتو محدود

در   یاایی در یفلاذا اگار مرتکباان دزد    شوند؛ یکشورها قائل م
 هاای  یحضور داشاته باشاند، کشات    ینیسرزم یایمحدوده در

کساب اجاازه از    یناد نماودن فرا  یبدون ط یگردول د ینظام
منطقاه را نداشاته و    یان دولت صاحب قلمرو، حا  ورود باه ا  

 ؛شاکل نخواهاد گرفات    یاایی ماؤ ر دزدان در  یبتعق یجهدرنت
 یستیاست با المللی ینجرم ب یک یاییدر یاگر دزد که یدرحال
. روبارو باشاد   المللای  ینمناساب و با   یساته پاساخ شا  یاک با 
کاه دزدان   کردناد  یما  یشانهاد پ هااروارد طرح  کنندگان ینتدو
 یاب تعق  قابال  یگار د یهاا  دولات  ینیسارزم  یایدر در یاییدر

توجه قرار نگرفت چراکاه در  مورد یشنهادپ ینمتأسفانه ا. باشند
اساساا  مشاکل    یاایی در یدزد ها یونکنوانس ینا ینزمان تدو
کشاورها   یبرخا  یان یفعل یطدر شرا. گردید یقلمداد نم مهمی
 یفاور  یاب اعتقادند که حا  تعق  ینبر ا متحده یاالتازجمله ا

 یهااتی توج ینهمچن. شناخته شود یتبه رسم یستیمعکوس با
ح  براساس دفاع مشروع ارائاه شاده    ینموجود بودن ا یبرا

 یحتصار  یاا  هرحال در غ اما به. (Doby, 2017: 566) است
مشکل بتوان قائل باه وجاود    المللی، ینموضوع در اسناد ب این
در  یاایی دزدان در کنناده  یاب تعق یکشاورها  یحا  بارا   ینا

 .بنان بود یبتعق یراستا

 یجهان یتدر اعمال صتح یتو محدود یتممنوع -1-1-1
مؤ ر و  ینهاد یجهان یتصتح یستأس رسد یبه نظر م اگرچه
 یازجملاه دزد  یاا در در یمقابله باا جارایب ارتکااب    یبرا یدمف
مقابلاه   یابااار بارا   یان از ا یاا ن االیاام  یباست و از قد یاییدر
اما  ،بهره گرفته شده است یاییدر یجانبه با مرتکبان دزد همه

 یه چاارچو  حقاوق  موجاود کا   المللای  ینبه اسناد ب یبا نگاه
باه   ،اناد  فراهب نموده یاییدر یمقابله با دزد یرا برا المللی ینب

طور کامل  به تواند ینم یجهان یتکه اصل صتح رسد ینظر م
مارتبط باا    های یوندر کنوانس شده یحو جام  همه جرایب تصر

همچناان کاه از    یگار د عبارت به. را پوشش دهد یاییدر یدزد
 یاهاا حقاوق در  یونکنوانسا  مچنینو ه یعرف الملل ینحقوق ب

جارم   یدور صرفا  برا یها از گذشته یجهان یتصتح بید یبرم
و  یخود در حقوق عرفا  یاختصاص یفبا تعر «یاییدر یدزد»

جرایب موضاوع   یگرو د یافتهاستقرار  یاهاحقوق در یونکنوانس
از  یریگ من  گروگان یونازجمله کنوانس یگرد المللی یناسناد ب

مرتکبان  ینکها یجهنت. یستندبرخوردار ن جهانی یتحاصل صت
 هاا  یونکنوانس ینعمل مجرمانه موضوع ا یک یاحمله و  یک
و محاکماه قارار    یبمورد تعق توانند یم یکشورها زمان یهرا کل

 یدزد»شاده از   خااص ارائاه   یفبا تعر یدهند که عمل ارتکاب
انطبااق داشاته باشاد و     یاهاا حقوق در یوندر کنوانس «یاییدر
 یونکنوانسا  یان کاه ا  یمتعادد  یطبا توجه به شرا که زبنجاییا
نماوده ازجملاه ارتکاا      بینی یشپ یاییدر یدزد یفتعر یبرا

و ضارورت   یوجود اهداف خصوص یابزاد و  یاهایعمل در در
در  شاده  یحاکثر اعمال مجرمانه تصر ینبنابرا ی،وجود دو کشت

 تاوان  ینم ار یاییدر یمرتبط با دزد المللی ینب های یونکنوانس
 یدگیو رسا  یاب ماورد تعق  یجهاان  یتبراساس اصال صاتح  

ماان  و مشاکل    تواناد  یموضوع خاود ما   ینا. قرار داد یفریک
 یلدر شکل و شما یاییدر یدر برابر مقابله مؤ ر با دزد یمهم
خاود دارد   یا معاهده یفبا تعر یا عمده یها که تفاوت ینشنو

 .قلمداد شود

کاه   یعضو یها صرفا  دولت یریگ من  گروگان یونکنوانس در
ارتبااط   یبه نحو یبا جرم ارتکاب یونکنوانس ینبراساس مواد ا
. یناد اقادام باه محاکماه مرتکباان نما     توانناد  یداشته باشند م

اشااره   ماورد  المللای  یناساناد با   یگردر د یان یشرط چنین ینا
 یکشاورها  یلا ملال یناسناد با  ینگنجانده شده است فلذا در ا

و با توجه باه   یجهرا ندارند و درنت یجهان یتح  اعمال صتح
باه ماوارد    یجهاان  یتموضوع، اساتفاده از اصال صاتح    ینا

و  یای اجرا یات و قابل گاردد  یمنحصار ما   یمحدود و منصوص
شادت   باه  یاایی در یاصال را در مقابلاه باا دزد    ینا یکاربرد

 .دهد یکاهش م

ها به مبارزه و  الاام دولت ییدر نظام اجرا یتمحدود -1-1-0
 یهمکار
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هر  یاها،حقوق در یونبزاد و کنوانس یایدر یونکنوانس براساس
 یدر خصوص مباارزه باا دزد   یدولت عضو موظف به همکار

خصوص انجاام   یندر ا یاقدام یچها ه اگر دولت. است یاییدر
ماؤ ر   یار و غ یناکااف  دهناد،  یکه انجام م یاقدامات یاندهند و 
وارد  هاا  دولات  یرساا  ینکاه ا یبرا یگریسازوکار د یچباشد، ه

 یموسو) وجود ندارند ها یوناز کنوانس یک یچعمل شوند، در ه
 29بزاد، مااده   یاای در یوندر کنوانس. (083 :2083 یگران،و د

کاه اصال بن در    باشاد،  یها ما  دولت ینب یمربوط به همکار
 یان براسااس ا . باود  09ماده  الملل ینحقوق ب یسیونطرح کم

 یاایی در یدزد یاه عل رااقدامات الزم  یدها با دولت یاده تمامم
خاود اهماال    یفهوظ ینکه در انجام ا یانجام دهند و هر دولت

برعهاده داشاته،    الملل ینکه براساس حقوق ب یفیورزد، از تکل
 .سرباز زده است

، (Johnson, 2008: 65) نظاران  از صااحب  یبرخا  یدهعق به
کاه از   یسات کاه هار دولتا    ا بدان معناا  یدگاهد ینا یرشپذ
 یبر عهاده داشاته اسات، کوتااه     ینهزم ینکه در ا یتیولؤمس

 المللای،  ینبا  یتولؤکند، براساس قواعاد معماول حقاوق مسا    
 یرمتوجاه ساا   یخواهد بود کاه از اهماال و   یول خساراتؤمس

 .باشد یم اند، یدهگرد یاییدر یهدف دزد هک ییها دولت

 یاییدر یدزد یژهو یونکنوانس ینتدو -0

 یونکنوانسا  یک ینتدو یها و ضرورت یلبند ابتدا دال یندر ا
قارار   یموردبررسا  المللای  یندر عرصه با  یاییدر یخاص دزد

کشاورها   یکاه البتاه برخا    یشانهادی گرفته و در ادامه طرح پ
اند باه   نموده یبانیو پشت أییدبن را ت یان ینکراوازجمله دولت ا
 .شود یگذاشته م یبحث و بررس

 دزدی دریایی یژهكنوانسیون و ینلاوم تدو -0-2
و اساناد   هاا  یونکنوانسا  ینتار  گذشاته مهاب   یهاا  قسمت در
بحاث و   ماورد  یاایی در یموجود در رابطاه باا دزد   المللی ینب

تا قبل  یاییدر یاست که دزد ینا یتواقع. قرار گرفت یبررس
تنگه  ینو همچن یقادر شاف بفر یرو تحوالت اخ 1330از سال 
 یاا و  المللی ینموضوع و مشکل عمده ب یک وقت یچماالگا، ه

 بماده  یحساا  نما   باه  المللی ینب« بحران» یک یگرد عبارت به
 یبرا المللی ینجرم ب ترین یمیعنوان قد به یاییدر یدزد. است
اسات و مطالعاات    افتااده  یاتفاق م یاهاها در در ها و قرن سال
از  ینبوده  که خاال  یدوره زمان یچکه ه دهد ینشان م یخیتار
اما به خاطر محدود بودن  دباش یاهادزدان در عرصه در یتفعال

کشورها بن  یا،در دن یاییچند نقطه در یا یکها به  خطرات بن
و  یااورده حساا  ن  معضال و خطار عماده باه     یکعنوان  را به
 یمحدود و اشاره به بن در برخا  یراهکارها ینبه هم یجهدرنت

 .نمودند یم اکتفا المللی یناسناد ب

 یار قبل از تحاوالت اخ  یاییدر یمبارزه با دزد دیگر، عبارت  به
 یحعدن، ختصه شده بود در تصار  یجو خل یدر سواحل سومال

 یاهاا و حقاوق در  2819بزاد  یاهایدر یونچند ماده در کنوانس
براسااس   یجهاان  یتاعماال اصال صاتح    ینو همچن 2891
 یمرتکباان جارم دزد   یاب تعق یبارا  یعرفا  الملل ینحقوق ب

دار و باا   حماتت گساترده، دامناه   . یدر محااکب داخلا   یاییدر
در منطقاه   یاایی دزدان در یاز سو یننو یها و ستح ها یوهش
 یهااا هااا و سااازمان دولاات یااراخ یهااا عاادن در سااال یجخلاا
فراوان مقاررات موجاود در    ی را متوجه خأل و نقا المللی ینب

چناد ساال    یطا  ،درواقا   .نموده است یاییدر یمقابله با دزد
 یکه باا مقاررات فعلا    اند یدهرس یجهنت ینبه ا یبا ر همه تقریاخ
 یاده پد یان واکنش مؤ ر و کارسااز را در برابار ا   یک توان ینم
 ,Doby) کاار گرفات   هبا  ینشناو  یلبا شکل و شاما  یمیقد

باا   تاوان  یخأل را ما  ینکه ا شد یابتدا تصور م. (569 :2017
بعاد   هب 1331لذا از سال . پر نمود یتامن یشورا یها قطعنامه

در رابطاه باا    یات امن یشاورا  یقطعنامه از سو 21به  یکناد
 یان اماا گاذر زماان نشاان داد کاه ا     . صادر شد یاییدر یدزد

صاورت   به تواند یمدت بوده و نم کوتاه یراهکار یاها ن قطعنامه
 یان ا یال دل یاد مشاکل را حال نما   یان و بلندمدت ا ییا یشهر

در  رفا صا  یهاا همگا   قطعناماه  یان ود کاه ا ب ینا یاموضوع ن
عادن   یجو خلا  یمشکل در سواحل ساومال  ینخصوص بروز ا
 یاییمناط  در یردر سا یاییدر یدزد یانبه جر یبوده و توجه

 .ندارند یادن



  ...کنوانسیون ویژه مقابله با دزدی دریایی  21/ مکارکاظمی و ه

 

اساناد و   ینداده شد هما  یحتوض یاکه در گذشته ن گونه همان
 یاریبس ی خألها و نقا یدارا یامحدود ن المللی ینمعاهدات ب

هاا   بن ییهستند که باعث عدم کارا یاییدر یدر مبارزه با دزد
اساناد   یان درواق  ا. شده است یننو یاییدر یدر مبارزه با دزد

و  یااه انگ ارتکاا ، جرم، مکاان   یفدر حوزه تعر یتطابق یچه
موضوع  یننداشته و هم یدبا تحوالت جد... اهداف مرتکبان و

اساناد در   یان موجود در ا یفباعث عدم امکان استفاده از تعار
 ؛ لاذا است یدهگرد یننو یاییدر یبحث مبارزه و مقابله با دزد

 یخطر روزافاون دزد ینو همچن ی مشکتت و نقا ینهمه ا
و البتاه   یساندگان نو یا اسات کاه پااره    یدهباعث گرد یاییدر
خااص   المللای  ینمعاهده ب یک یبتصو یشنهاددولت پ ینچند
. (Hodgkinson, 2018: 303)ینااد را نما یاااییدر یدزد

 یاایی در یبه موضوع دزد یصورت اختصاص که به یونیکنوانس
مقابلاه اعاب از    یو تمام مقررات و اقادامات الزم بارا   پردازدب

در بن  یاییدر یمقابله با دزد یبرا ییمحاکمه و اقدامات اجرا
 . گنجانده شود

خواهد توانست کاه ابتادا    یونیکنوانس ینچن یبو تصو تدوین
را اصتح نموده و با ارائه  یاییدر یموجود از جرم دزد یفارتع
و نحاوه   یوهگرفتاه در شا   منطب  باا تحاوالت شاکل    یفیتعر

را  یاایی در یاشاکال دزد  یتماام  یاایی در یارتکا  جرم دزد
 یموضاوع مکاان ارتکاا  دزد    ،مثاال  عناوان  باه . شامل گردد

از  یاریبسا  ،داده شاد  یحتوضا  یاگونه که قبت  ن همان یاییدر
 ینیسرزم یها در ب  یرحمتت صورت گرفته در چند سال اخ

جرم  یفبراساس تعر که ییاست و ازبنجا یافتهارتکا   یسومال
جارم صارفا  در    ینا یاهاحقوق در یوندر کنوانس یاییدر یدزد
گوناه حماتت    نیا ا یجاه درنت ،ارتکا  دارد یتبزاد قابل یایدر

نشاده و لاذا از   محسو   یاییدر یموجود دزد ینبراساس قوان
از  یجملاه برخاوردار   من یاییدر یخاص دزد یساتتأس یبرخ

 ,Kontorovich) محروم خواهد باود  یجهان یتاصل صتح

 یاایی در یدزد یاف در تعر یگار مشاکتت د  یا. (211 :2014
 نخااص دزدا  یااه احاراز انگ  یاا  یمانند شرط وجاود دو کشات  

در . یسات هاا ن  باه بحاث مجادد دربااره بن     یازیکه ن یاییدر

جارم   یاک عناوان   باه  یاایی در یجارم دزد  یدجد یونکنوانس
 یجاه شاده و درنت  یفتعر یننو یاتو براساس مقتض المللی ینب

 یاف از تعر یات از کشورها به خاطر تبع یاریکه بس یموان  فعل
با بن مواجه هستند را برطرف خواهد  یاهاحقوق در یونکنوانس
 .نمود

از  یفکه در تعر هایی یتبه خاطر محدود یگرو از جهت د  انیا 
از ماوارد   یاندک ی مصاد یفتعر ینا ،وجود دارد یاییدر یدزد
را شاامل و در   المللای  ینجرم در عرصه ب یناز ا یفعل یارتکاب
 ینو همچن یعرف الملل یندر حقوق ب که ییو ازبنجا گیرد یبرم

صاارفا  درباااره  یجهااان یتصااتح یاهاااحقااوق در یونکنوانساا
شاده از بن   ارائه یفبا تعر «یاییدر یدزد»مرتکبان جرم خاص

فلاذا اگار مجموعاه     ،اسات  یدهمستقر گرد المللی یندر اسناد ب
نباوده و باه    یاایی در یدزد کنناد،  یم یداکه ارتکا  پ یاعمال

مثاال سارقت    عناوان  جرم باه  ینا یطشرا یا خاطر فقدان پاره
ساده محساو  گردناد، از    گیری گروگان یاو  یامسلحانه در در

 یریو دساتگ  یاب تعق یبارا  یجهان یتو امکان صتح یتقابل
است که پاس از   یمشکل ینا. مرتکبان برخوردار نخواهند بود

عادن و   یجو خل یدر سواحل سومال یاییدر یظهور مجدد دزد
 یاییدزدان در کننده یبتعق یدر تنگه ماالگا کشورها ینهمچن

 ایه یمکان ارتکا  اکثر دزد که نجاییازب. با بن مواجه هستند
 ینی،سارزم  یاای در یعنای بزاد  یاهاای از در یرغ یراخ یها سال
 یو رودخاناه هاا   یاری الجاا مجما   یهاا  ب  ی،داخل یها ب 

بوده است، ( شوند یمحسو  نم یاکه در)یرانیبارگ قابل کشت
 گوناه  یان مرتکبان ا یبتعق یبرا یجهان یتصتح یریکارگ به

 .یستن پذیر امکاناعمال مجرمانه 

من  اعمال  یونکنوانس یبو تصو 2899اگرچه بعد از سال   الثا 
از اعمال و حمتت  یاریبس یانوردی،در یتامن یهعل یرقانونیغ
براسااس   شادند  یمحسو  نم یاییدر یکه دزد ها یکشت یهعل
 یتا حاد  ینهزم یندر ا ألشده و خ یانگار جرم یونکنوانس ینا

 یداراخااود  یااان یونکنوانساا یاانا ینکااهو باا یاادبرطاارف گرد
طاور مفصال    باه  یموضوع در مباحث قبل یناست و ا ینواقص
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 یان کاه ا  یاماا مشاکل اصال    ،بحث قارار گرفتاه اسات    مورد
باا بن مواجاه باوده     یاایی در یمقابله با دزد یبرا یونکنوانس

و  یداخل یانگار ها به جرم الاام دولت یفقدان قدرت الزمه برا
 یدهپد یرکه درگ ییها دولت از یاریبس یتعدم عضو ینهمچن
باشااد  یما  یشارق  یایبسا  یازجملاه کشاورها   یاایی در یدزد
(Chalk et al, 2010: 487) .یارو مشکتت بسا  یلدال ینا 
 یاایی در یدر مواجهه با دزد الملل ینکه نظام حقوق ب یگرید

ست و در مباحث گذشته بادان پرداختاه شاد،    ا رو هها روب با بن
خااص   نیکنوانسایو  یبتصاو  یشنهاداست که پ یدهباعث گرد

خاود   یبرا یطرفداران یادر دن یردر چند سال اخ یاییدر یدزد
 .یدوپا نما دست

 ینکااه چناا یتااوجه یانشااا یهااا در کنااار کمااک ییسااو از
 یاییدر یانگاری مناسب دزد و جرم یفدر امر تعار یونیکنوانس

 یالااام و اجباار کشاورها    یرا بارا  یانجام خواهد داد، موجبات
و  یداخلا  یندر قاوان  یاایی در یانگااری دزد  عضو در امر جرم

اگار جارم    یمرتکباان بن را حتا   یاب باه تعق  یفتکل ینهمچن
. خواهاد داشات   یاا هاا نداشاته باشاند ن    با کشاور بن  رتباطیا

اقدام به  یرهستند که در چندسال اخ یکم یها متأسفانه دولت
 یننا در کشور خود نموده باشند و همچ یاییمحاکمه دزدان در

صورت خاص  را به یاییدر یهستند که دزد یکمتر یها دولت
ها باا   انگاری بن انگاری کرده باشند و جرم خود جرم یندر قوان

 یکاار گرفتاه از ساو    هبا  یوهکار رفته در ش هشدت و شناعت ب
 یونکنوانسا . تناسب داشته باشاد  المللی ینجرم ب ینمرتکبان ا
و البته مبهب از همه کشورها  یعبارت کل یکدر  یاهاحقوق در

 یرا در مباارزه باا دزد  « اقادامات الزم  یاه کل»کاه   خواهد یم
 یان در ا یساازوکار مشخصا   یچها  یولا  یرناد کار گ هب یاییدر

کشااورها در  یناادهدر مااورد اقاادامات ب ینخصااوص و همچناا
و  ییقضاا  ی،راجا  باه اقادامات قاانون     یدها  گاارش یراستا
امار باعاث شاده     ینهما . تشده اتخاذ نکرده اس انجام ییاجرا
 باشاند  یساند ما   ینعضو ا یادن یاکثر کشورها ینکها رغب یعل
 ییو قضاا  یکه دست به اقدامات قاانون  ییتعداد کشورها یول
 .اندک باشد یاراند بس زده

متفااوت و   هاای  یهرو یان یاییدر یمجازات جرم دزد ینهزم در
 که یدرحال. است یاندر جر یادن یکشورها ینماب یگاه متضاد

 یجارم مجاازات   یان ا یبارا  ینکشاورها ازجملاه برژانتا    یبرخ
اناد، محاکماه    مانند سه ساال حابس در نظار گرفتاه     یحداقل

واناد  ت یاز کشورها م یگرد یدر برخ یان یاییدر یمتهمان دزد
دنباال داشاته باشاد     اعدام  را باه  یاحبس ابد و  یمجازات حت

ن اسات  هر دو دسته مرتکباان ممکا   یاگر اعمال ارتکاب یحت
موضاوع   یان ا. (Chang, 2015: 267) باوده باشاد   یکساان 

 یااان ناوع و م  یینتع یبرا ییضرورت ارائه الگوها و پارامترها
 وچنادان کشاورها را د  یتشابهات واکنش یها و برقرار مجازات

 تواناد  یخااص ما   یوندر کنوانسا  یاا موضوع ن ینکه ا کند یم
 .گنجانده شود

 یالگااو یاایی؛ در یمقابلاه بااا دزد  یااژهو یونکنوانسا  -0-1
 یشنهادیپ

و  یاایی، و محاکماه دزدان در  یاب تعق یناه ها در زم دولت اکراه
 ینکاه عاتوه بار ا   یاایی مجازات رها شادن دزدان در  یب بعضا 
سااازمان ملاال را وادار بااه انجااام  یرکاالو دب ینااتام یشااورا
بااه  یاااکشااورها را ن ینمااوده، برخاا ینااهزم یااندر ا یاقاادامات
 اراتابتکا  ینازجمله ا. خصوص واداشته است یندر ا یابتکارات

کاه   یونکنوانسا  یاک است از  یها، طرح بن ینتر و البته مهب
در  1323در اکتبار ساال    ینها ازجمله دولت اکرا دولت یبرخ

 یلو تشاک  یاایی در یسازمان ملال راجا  باه مباارزه باا دزد     
ارائه و در ششب اکتبار هماان ساال در     ینهزم یندر ا یدادگاه
طارح   یان در مقدماه ا . سازمان ملل مطرح شد یم  عموممج
و  هاا  یونکنوانسا  ینکاه با توجه به ا»: عنوان شده است گونه ینا

 ینمختلف ا یها جنبه یاییدر یمربوط به دزد یقواعد موجود کنون
تعاداد   یشاز افااا  یقای عم یو نگرانا  دهاد  یمعضل را پوشش نم

گساترده   یشده، مشارکت و همکاار  یجادا یاییدر یحمتت دزد
 یاممکاان  یاد با. اسات  یشادت ضارور   باه  یناه زم ینها در ا دولت

جارایب را باه    یان عمل کند کاه مرتکباان ا   یصورت به المللی ینب
 .«برساند یا محاکمه عادالنه
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 یها بارا  دولت یهمکار یلتسه نویس، یشپ یناز ارائه ا هدف
از جاارایب  یکاایکااه  یاااییدر یممانعاات مااؤ ر از وقااوع دزد

 یها در بخش. عنوان شده است است، المللی ینب یافته سازمان
 ها یونکنوانس یبطرح مطاب  قواعد مرسوم در تنظ ینا ییابتدا
شاده   رداختاه پ یاایی دزد در یو کشات  یاییدر یدزد یفبه تعر

حقاوق   یونکنوانسا  یفعلا  یاست و تتش شاده کاه خألهاا   
. ودشااپوشااش داده  یاااییدر یمفهااوم دزد ینااهدر زم یاهااادر

 یافتاه  در زمره جرایب ساازمان  یاییدر یصراحتا  دزد ینهمچن
حاوزه   یطارح در معرفا   ینا 0ماده . قلمداد شده است یفرامل

 یسناو  یشپا  یان کاه ا  دارد یم یحتصر یونکنوانس یناعمال ا
 یان ا یافتاه  ساده، حاالت ساازمان  یاییدر های یعتوه بر دزد

باه بحاث    ینکاه عاتوه بار ا  . دهاد  یپوشاش ما   یاا جرم را ن
 یان در ا یاایی در هاای  یبودن بخش اعظاب دزد  یافته سازمان

 یهاا از دخالات در اماور داخلا     طرح اشاره شده، صراحتا  دولت
. ناد ا منا  شاده   یگردولت د ینکشورها و اعمال ح  در سرزم

 یددر خواهند بمد، با یونکنوانس ینا یتکه به عضو ییها دولت
هاا را محتارم    دولات  ینیسرزم یتبرابر و تمام یتاصول حاکم

 .شمارند

موجاود را   ینخأل قاوان  تواند یطرح م ینکه در ا یگرید نکته
 یداخلا  یندر قاوان  یاایی در یانگااری دزد  پر کند، مبحث جرم

مسالب چاارچو     هاای  یکه از کاست یموضوع. ستا کشورها
محساو    یاایی در یمباارزه باا دزد   یناه موجود در زم یحقوق
 یاان صراحتا  ب 1ماده . (Hodgkinson, 2018: 306)شود  یم
و حماتت   یاایی در یراج  به دزد یدهر دولت عضو با»: اردد یم

از  ،طرح .«کند یگذار خود قانون یداخل یندر قوان یامسلحانه در در
کاه   کناد  یتوجه م یو به مبحث رود یمقوالت هب جلوتر م ینا

انگااری   کمتر تاکنون بدان پرداخته شده است و بن بحث جرم
. است یاییدر دزدیاز جرم   یناش یددربمدها و عوا ییشو پول
خاود   یها در حقوق داخلا  است که دولت یموضوع ییشو پول
 ییار تغ یای، انتقاال دارا  یاا  یلتباد . اند شدت با بن مواجه به یان

منظور فارار و اجتناا  از    از جرم به یناش یدعنوان و ظاهر عوا
، از در نظار گرفتاه   یاعماال  ینچنا  یکاه قاانون بارا    یعواقب

 یاافتگی  با توجه باه ساازمان  . جرم است ینارتکا  ا ی مصاد
از بن تحات   یناشا  یمعموال  دربمدها یاییدر های یاکثر دزد
 یاابی قابل رد ی ،طر ینتا از ا گیرد یقرار م یان ییشو جرم پول

 ییشاو  انگااری پاول   هرحال توجه باه جارم   به. و کشف نباشد
اعطاا   یاایی در یمبارزه با دزد یها برا توانمند به دولت یاباار
خااود  1در ماااده  یندولاات اکاارا یشاانهادیپ حطاار. کنااد یماا
 .کند یارائه م ینهزم ینرا در ا ییها حل راه

حا    یدرسات  اساناد موجاود، باه    یرمانند ساا  یاطرح ن ینا در
 یماهاای و هواپ یبزاد، توسط کشات  یایدر در یفو توق یبازرس
اناد، توجاه شاده     شده یگذار که صراحتا  نشانه یو دولت ینظام

در رابطاه باا    یاا هاا ن  دولات  یبرا 29عتوه در ماده  هاست و ب
در  عاتوه  به. شده است یتقائل به وجود صتح یاییدر یدزد
 یجااادا یباارا یبااه بحااث همکااار 21طاارح در ماااده  یاانا

باه کشاور  الاث     یرشدهانتقال افراد دستگ یبرا ییها توافقنامه
ها  دولت یبا برخ یاکه دولت کن ییها توافقنامه یرنظ. پردازد یم
منعقاد نماوده    1338در ساال   متحده یاالتانگلستان و ا یرنظ

 مورد یاجرم را ن تکبانمقوله استرداد مر یشنهادیطرح پ. است
اساترداد   یات باا قابل  یرا جرما  یاییدر یتوجه قرار داده و دزد

کاه   ییکشورها یبرا ینموده و عنوان کرده حت یمجرمان تلق
در  یشانهادی طارح پ  یاا ندارناد ن  یکدیگراسترداد با معاهدات 
 یبرا یحقوق یمناله مبنا به یون،به کنوانس شدن یلصورت تبد

 .خواهد بود یاییدر یدزد رماسترداد مرتکبان در ج

باه مشاکل    تواناد  یطارح کاه ما    یان ا یبرجسته و اصل نکته
دهاد، مطارح    یاان پا یاییو عدم محاکمه دزدان در یفریک یب

 یان در ا. اسات  یاییدر یدزد یژهدادگاه و یلکردن بحث تشک
 یلکه سازمان ملل مشخ  کند، تشک یطرح، دادگاه در مکان

سازمان  یبن از محل بودجه مقرر و عاد های ینهو ها شود یم
 یسای دادگاه فرانسه و انگل یزبان رسم. خواهد شد ینتأم لمل

را راج  به  یهر ساله گاارش جامع یدبن با یسخواهد بود و رئ
 یبساازمان ملال تقاد    یبه مجم  عماوم  یژهلکرد دادگاه وعم
 یاژه دادگااه و  یتتسااختار و تشاک   یطرح حتا  یندر ا. یدنما
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عنوان و ( طرح 09ماده ) برشمرده شده است یان یاییدر یدزد
. شاود  یما  یلمستقل تشک یقاض هفتاز  یژهکه دادگاه و شده 

تعادد قضاات    یستبدارد و از س یرخانهو دب یبدادگاه مقام تعق
 یااداهایکاند ینقضااات از باا(. 01ماااده )کنااد  یماا یااتتبع
 یبارا  یتامن یشورا یبکشورها و با تصم یاز سو شده یمعرف
 .شوند یساله انتخا  م چهاردوره  یک

دولات   یشنهادیپ نویس یشتوجه داشت که براساس پ بایستی
 یمحاکماه قاانون   یبرا یمل یها و دادگاه یژهدادگاه و ین،اکرا

 یماواز  یتاند، صتح شده یاییدر یکه مرتکب دزد یاشخاص
 یها نسبت به دادگاه یژهاما دادگاه و(. 03ماده ) قرار داده است

 همچناین منا  محاکماه مضااعف و     یترعا. دارد یبرتر یمل
طارح   یان مقررات ا یگرمحاکمات از د یحقوق بشر در برگاار

طرح اشاره شاده اسات    18صراحتا  در ماده  ینهمچن. باشد یم
کاه در   یبه جرایب اشخاص یدگینسبت به رس یژهکه دادگاه و

.  نادارد  یتصتح اند یدهسال نرس 21ارتکا  جرم به سن  ینح
 هاا  یونکنوانس یایی،در یدزد یژهاعمال در دادگاه و قانون قابل
 یاد ه بادادگا ینعتوه ا هب. است المللی ینب شده یرفتهو قواعد پذ
 یات را رعا المللی ینب یحقوق یو هنجارها یحقوق یاصول کل

حقاوق   یترعا یبرا یان یتوجه  مقررات قابل ینکند و همچن
شاده   بینای  یشپ یو دادرس یمقدمات یقاتمتهب در مرحله تحق

 . است

 یاا ن یاایی اعمال مجازات نسبت باه دزدان در  یکردبه رو راج 
را در طارح   یبشار  متحظات حقاوق  یردپا ینوع به توان یم

مساائل   یطارح باه بررسا     19در مااده  . حاضر متحظه کرد
پرداخته شاده و مجاازات در    یاییمربوط به مجازات دزدان در

 یبادن  یهاا  مجاازات  .به حبس محدود شده است یژهدادگاه و
راج  به مدت و . ندارند یگاهیجا یستبس یناعدام در ا ملهازج
 یعماوم  یاه باه رو  یاژه دادگااه و  یاا مجاازات حابس ن   یاانم

. توجاه خواهاد کارد    یونعضو کنوانس یکشورها یگذار قانون
در  یاد مجازات حابس با  یاجرا ین،کراوطرح ا 91مطاب  ماده 

خود را  یو بمادگ شود یم ینمع یژهکه توسط دادگاه و یکشور

در . یردشده اعتم نموده صورت پذ افراد محکوم یرشپذ رایب
بار فارد    یامجازات ن یقانون کشور مجر یامدت حبس ن یط

. روند نظارت دارد ینبر ا یان یژهو البته دادگاه و شود یاعمال م
جرم و  یتبه اهم یستیبا یژهمجازات دادگاه و یاانم ییندر تع

دا کارده و باه   یا کاه جارم در بن ارتکاا  پ    یاوضاع و احاوال 
دساتور   یاژه عاتوه دادگااه و   باه . یدمجرم توجه نما یتشخص

ها  بن یاز جرم را به مالکان قانون یناش یداسترداد اموال و عوا
نشود اقدام به اجباار   یتدستور تبع ینو اگر از ا نماید یصادر م

دادگااه   یاز برا یادنظرخواهی تجد یساب مکان یبرقرار. کند یم
مجاازات از   یفعفو و تخف درخواست یتقابل ینو همچن یبدو
باشاد   یمرتکبان ما  یبرا شده بینی یشمقررات و حقوق پ یگرد
قضاات و   یبارا  یاازاتی و امت هاا  یتمصون ینهمچن(. 91ماده )

 .شده است بینی یشپ یژهکارمندان دادگاه و

طرح وارد است  ینکه به ا یصینقا یبرخ رغب یعل یکل طور به
دولات   یشانهادی و اصاتح دارد اماا طارح پ    یبتارم  یتو قابل

 یمباارزه باا دزد   یمثبات در راساتا   یگاام  تواناد  یم ینکراوا
 یبتصااو یباارا یا و مقدمااه المللاای یندر عرصااه باا یاااییدر

و تحات پوشاش قارار دادن     یاایی در یخاص دزد یونکنوانس
در  الملال  ینحقاوق با   یموجود در چارچو  حقوق یها یکاست

 .گردد یتلق یاییدر یمقابله مؤ ر با دزد

 گیری نتیجه

در  یاییدر برابر دزدان در یناوگان تجار یتو امن یمنیا ینتأم
 یجو خل یسواحل سومال الخصوص یعل یاییف درمناط  مختل

 یاسیفقدان اراده س یلاز قب یمهم یها عدن با چالش
نهادها و  یتدر جهت تقو یکپارچه یا و منطقه المللی ینب

ده یپد یاز سرکوب یتحما یدر راستا یا منطقه یسازوکارها
موجود در  یناکاف ییو قضا یقانون های یتظرف یایی،در یدزد

مبارزه  یمؤ ر و منسجب برا یها نبود برنامه المللی، ینعرصه ب
 یا واحد، پاره یقانون یها فقدان چارچو  یایی،در یبا دزد

کشورها ازجمله  یدر برخ یاسیس یها اختتفات و کشمکش
ح   وصکشورها در خص یباال های یتو حساس یسومال
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ساله مقابله  13تجربه حدودا  . خود مواجه است یمل یتحاکم
که  دهد یموضوع را نشان م ینا یان یننو یبا دزد المللی ینب

 یاهاحقوق در یونکنوانس یلموجود از قب المللی یناسناد ب
راه از خود نشان نداده و فاقد مقررات  یندر ا یمؤ ر ییکارا
 یشورا یها قطعنامه ینهمچن. دباشن یحوزه م یندر ا یکاف
مدت  را در کوتاه یمثبت یراتاگرچه تأ  یاسازمان ملل ن یتامن

کرده اما  یجادا یاییدر یکاهش موارد وقوع دزد یدر راستا
 یدر سواحل سومال یدهپد ینها مخت  به وقوع ا قطعنامه ینا

لذا  باشد، ینم یبمناط  قابل تعم یرعدن بوده و به سا یجو خل
را  یاییدر یمقابله با دزد یمقررات الزم برا ین تمامتوا ینم
و  ینتدو رو، یناز ا. استنباط و برداشت نمودها  قطعنامه یناز ا
 ینکه ا یاییدر یدزد یژهو المللی ینب یونکنوانس یک یبتصو

گانه بن را  قرار داده، ارکان سه یفجرم را مشخصا  مورد تعر
 یرا برا رتکابیبا اعمال ا یمشخ  سازد و مجازات متناسب

 ینا. ضرورت دارد ینهزم یندر ا یدنما ینمرتکبان جرم مع
موجود در  یفتعر یو خألها ی فاقد نقا یستیبا یفتعر

 یدزد یژهو یونضمنا  کنوانس. باشد یاهاحقوق در یونکنوانس
در بحث  یضمن دربرداشتن مقررات جامع تواند یم یاییدر

 یدزد انمحاکمه مرتکب یکشورها برا یتاعمال صتح
 یا منطقه یها دادگاه یستأس یرا برا ییمبنا تواند یم یاییدر
عتوه با ملام  به. فراهب بورد یاییدر یدزد یژهو المللی ینب ای

در امر  یمناسب داخل ینقوان یبتصو ینمودن کشورها برا
 ینو محاکمه مرتکبان ا یبتعق ینهزم یایی،در یمقابله با دزد

 .یدنما یاعضو مه کشورهایهمه  یجرم را در حقوق داخل

موارد مربوط به اختق در پژوهش و نیا  :متحظات اختقی
داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تماما  رعایت  امانت
 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض مناف 

 .بوده است

توسط صورت مشترک  بهنگارش مقاله  :سهب نویسندگان

 .انجام گرفته است نویسندگان

که ما را در تهیه این مقاله  تمام کسانیاز : تشکر و قدردانی

 .اند، سپاسگااریب یاری رسانده

مین اعتبار مالی ون تأاین پژوهش بد: تأمین اعتبار پژوهش
 .سامان یافته است
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