
 المللي نجات دريايي كنوانسيون بين

1989, International Convention on Salvage  
   
   

 1996 جـوالي  14 تـصويب و در  1989 آوريـل  28المللي نجات دريايي كه در  كنوانسيون بين 

 شـد كـه بـر اسـاس         1910االجرا شد، جايگزين كنوانسيوني درباره قانون نجات مصوب           الزم

دهنده تنها در     كرد، به اين معنا كه فرد يا گروه نجات          فعاليت مي » نتيجهپاداش در برابر    «قاعده  

  .آميز بوده باشد كردند كه فعاليت آنها موفقيت صورتي براي خدمات خود مبلغي دريافت مي

با اين كه اين رويكرد در اغلب موارد كارساز و موثر بود اما سوانح منجر به آلودگي از اين امـر                     

بـه عنـوان    (اي كه از وقوع يك سانحه بزرگ آلودگي           دهنده   ترتيب، نجات  بدين. مستثني بودند 

محيطي   اي با حساسيت زيست     ديده به دور از منطقه      كشي تانكري خسارت    نمونه، از طريق يدك   

شد كشتي يا بار آن را نجات دهد، در قبال كار خود مبلغـي                كرد اما موفق نمي     جلوگيري مي ) باال

هـاي نجـاتي كـه شـانس          دهندگان براي انجام عمليات     دليل، نجات به همين   . كرد  دريافت نمي 

  .دادند موفقيت زيادي نداشتند، انگيزه و تمايل چنداني نشان نمي

 بـه دنبـال برطـرف سـاختن ايـن           1989بدين ترتيب، كنوانسيون نجات دريايي مصوب سال        

باشد كـه     دگان مي دهن  اي براي قدرداني از نجات      شده  نقيصه از طريق استفاده از سيستم اصالح      

  .گيرد زيست را نيز درنظرمي مهارت و تالش آنها در تقليل يا جلوگيري از ورود آسيب به محيط

    
  پاداش ويژه

در نظرگرفته شده است و     » پاداش ويژه «، پاداشي با عنوان     1989در كنوانسيون نجات دريايي     

) جـات كـشتي يـا بـار آن        در قبال ن  (شود كه به روش عادي نجات         دهندگاني اعطا مي    به نجات 

آسيب فيزيكي جدي بـه سـالمت       «زيست به صورت      آسيب به محيط  . كنند  پاداشي دريافت نمي  



ها ويا منابع يا حيات دريايي در آبهاي ساحلي يا داخلي يا نواحي مجـاور آنهـا در نتيجـه                   انسان

  . شود تعريف مي» سوزي، انفجار يا سوانح بزرگ از اين دست آلودگي، آتش

 درصـد  30دهنده، به عالوه حـداكثر   شده توسط نجات هاي متحمل پاداش از مجموع هزينه  اين  

دهنـده تقليـل      محيطي در نتيجه اقـدامات نجـات        هاي زيست   اين مجموع در صورتي كه آسيب     

هـاي    هزينـه . شـود   يافته باشند و يا از بروز آنها جلوگيري به عمـل آمـده باشـد، تـشكيل مـي                  

دهنده در عمليات نجات و تجهيـزات و          هاي موجه وارده به نجات      هزينه«شده به صورت      متحمل

فرد يـا هيئـت     . شود  تعريف مي » اند  پرسنلي كه وا قعاَ و به صورت موجه در عمليات به كار رفته            

توانند مقدار آن را تا       مي» در صورت صحيح و عادالنه دانستن اين كار       «كننده اين پاداش      تعيين

  .ده افزايش دهندش هاي متحمل  درصد هزينه100

دهنده به علت قـصور موفـق بـه تقليـل يـا جلـوگيري از ورود آسـيب بـه                       در مقابل، اگر نجات   

اين پـاداش   . زيست، پاداش ويژه در مورد وي كاهش خواهد يافت و يا حذف خواهد شد               محيط

يافتـه پرداخـت      توسط شناور و ساير مراجع ذينفع به تناسب ميزان انتفاع آنها از موارد نجـات              

   .خواهد شد

   
   اين كنوانسيون 10 از ماده 2 و 1بر اساس بندهاي 

هر فرمانده كشتي موظف است تا آنجا كه بتواند بدون ايجاد خطر براي شناور خود و افـراد                   )1

  .روي آن، به هر كسي كه در معرض خطر از بين رفتن در درياست كمك بنمايد

  .اي وظيفه مندرج در بند يك اتخاذ نمايندكشورهاي متعاهد بايد اقدامات ضروري براي اجر )2

 

  
 


