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الملل بین حقوق  و دریای خزر از منظر  فارس خلیجاحداث جزایر مصنوعی در 

 ای های منطقهو کنوانسیوندریاها  

  1  یخداداداشرف 

 *    2نژاد ی رضائ رجیا

 3 یروحان کارن

 چکیده

یج فارس که برای منافع ملی جمهوری اسالمی ایران  مسائل مهم در دریای خزر و خل یکی از  

ت های مجاور و همسایگان در این  توسط دول  یه ساخت جزایر مصنوع دارای اهمیت است مسال

  با   خزر  دریای  و   فارسخلیج   ایکرانه   هایدولت   توسط  مصنوعی  جزایر  ساخت.  آبها می باشد.

  حقوق   به  توجه   لزوم  بر   مطروحه  کنوانسیون   اما   است،   مشروع  و   دارد   مطابقت  1982  کنوانسیون 

  داشته   مبذول  خاصی  توجه  مصنوعی  جزایر  ساخت  در  دریایی  زیستمحیط   حفظ  و   همسایگان

  مناطق   و   مبدأ  خط   مصنوعی،   جزایر   برای   توانندنمی   جزایر   این   کننده  س یتأس  های دولت .  است

  ایجاد  هاآن  برای متر 500 شعاع با امن مناطق که هستند مجاز  فقط هاآن  و  بگیرند نظر در دریایی

  تواندی م کشور یک  قلمرو  از خارج به جزایر  این آثار انتقال اثر بر یطیمحست یز صدمات  .نمایند

  به   توجه  با  هستند   مکلف  هادولت   .نماید  وارد  آسیب و   ضرر همسایه  های دولت   زیستمحیط   به

  اتخاذ   تدابیری   خود   مرزهای   درون  زیست محیط   از  پاسداری   برای  ، زیستمحیط   بودن   یکپارچه 

م  روش تحقیق  .نبینند  ضرری  و   آسیب  هاآن   همسایگی  از  کشورها  دیگر   تا  نمایند این  قاله  در 

کنوانسیون های بین المللی    های تجربی و بررسی   روش توصیفی تحلیلی بر پایه گرد آوری داده

نشان می دهد که   ها  یافته  ایجاد  است.    منافع   و   یطی محست یز  حقوق  بایدمصنوعی    جزایردر 

  جه و ت  عدمو در صورت    ردبگی  قرار   هاسازه   این   سازندگان   نظر   مطمح   دریایی   همسایگان   متقابل 

  حقوق   منظر  از  مصنوعی  جزایر  ساخت  دریایی،  زیستمحیط   تخریب  و   هادولت   سایر  منافع  به

   .گردد  شناسایی مشروع که تواندنمی  دریاها المللبین 

 یا منطقه   لی و بین المل   های کنوانسیون  ، ، دریای خزر فارس خلیج   مصنوعی،   یره جز   :اژگان کلیدی و 
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  مقدمه

اسا  بیستدر   احداث  ل  در  خیر  مصنوعی  رشد    فارسخلیججزایر  از  خزر  دریای  و 

کرانه کشور  از هشت  برخوردار شده است.  عمان  فارس خلیجای  چشمگیری  دریای    ، و 

اهداف   کردن  دنبال  با  عمان  و  کویت  بحرین،  قطر،  عربی،  متحده  امارات  کشورهای 

به احیای زمین   ایجاد سکونتگاه    وعی مصنجزایر    اخت و ساقتصادی، صنعتی، سیاسی و 

ج کشور ساحلی دریای خزر،  از پنهمچنین  .  انددر سواحل کشورهای خود اقدام نموده

  با و  عمق کمترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان به دلیل برخورداری از سواحل کشورهای 

برنامه  هدف ای خود های توسعهورود گردشگران خارجی، ایجاد جزایر مصنوعی را در 

داده دریاها  1982نسیون  واکننظر  مز  ا  .دانقرار  جامائیکامونته  حقوق  های  دولت  ، گوبی 

دریای  آب  درساحلی   و  داخلی  احداث  توانند  می،  شانسرزمینیهای  مصنوعی  جزایر 

وجود    منطقه در  و    ایند نم سرزمینی،  دریای  کنار  در  ساحلی  دولت  اگر    منطقه مجاور، 

حقوق از  و  کند  تثبیت  نیز  را  اقتصادی  است  حاکمه  انحصاری  نمآن  این  فاده  در  اید، 

در   مصنوعی  ایجاد جزایر  ساحلی است که صالحیت  تنها کشور  مجاور    منطقهصورت 

های ساحلی  دولت  ،1982ون  از کنوانسی  80  و  60د  طبق موا  .نظارت( را خواهد داشت)

فالت قاره نیز حق ساخت جزایر مصنوعی    درانحصاری اقتصادی و    منطقهدر  همچنین  

در دریای آزاد، جزایر مصنوعی    توانند میفقط    87طبق ماده    ، هاتدول   اما دیگر  را دارند، 

را   بند    نمایند.  سیتأس خود  طبق  این وجود،  دریاها،    60ماده    8با  کنوانسیون حقوق  از 

از    تأسیسات  مصنوعی  جزایر  آب  مبدأخط  و  شامل:  که  دریایی  مناطق  داخلی،  های  و 

اانحص   منطقه(،  نظارتمجاور )  منطقهدریای سرزمینی،   قتصادی و فالت قاره است،  اری 

فقط دولت  باشند و می  فاقد برای  می  ها  با شعاع    منطقه  هاآنتوانند،  ایجاد    500امن  متر 

 نمایند. 

 ،هنگاشیته شید المللییبینمطالب آن به روش توصییفی و تحلییل در اسیناد که    مقالهاین   

هیای خیارجی ، ژورنالالتاز مقا گیریهبهر و با  ایهمطالعات کتابخان  هیپا  ربمندرجات آن  

تعیاریف  و مفیاهیمتبییین بیه را  آنبخیش اول  .است شدهبخش متشکل دو از  ها  سایت  و

ییا عیدم مشیروعیت  مشیروعیت  بیه  را  بخیش دوم  و  اییمداده  اختصاص  مصنوعی  یراجز

 دربیارهسیازمان ملیل با کنوانسییون و دریای خزر  فارسخلیجدر جزایر مصنوعی    سیتأس
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پاسی  بیه ایین  ،مقالیهایین  نگیارش  هیدف از  یطورکلبیه  .ایمکرده  مختصدریاها    حقوق

از منظیر و دریای خزر  فارسخلیجدر جزایر مصنوعی حداث  اآیا    -1:  استبوده    سؤاالت

هیای سیاحلی آیا دولت -2 ؟ هست  برخوردارمشروعیت  دریاها از    دربارهالملل  حقوق بین

خود بیه  جوارهمهای همسایه و لتمنافع دیگر دوبدون در نظر گرفتن حقوق و   توانندمی

 احداث جزایر مصنوعی مبادرت نمایند؟ 

 یعرفی و موضوع المللبینمفهوم جزیره در حقوق  

 مفهوم لغوی جزیره

دور آن را آب فرا گرفتیه و از قیاره خشکی یا قطعه زمینی است که دور تا   1یعیطب  رهیجز

در زبیان  میثالً. اسیتگر یکیدی  تفیاوت ازمختلیف، مهیا  . جزیره در زبانهستتر  چککو

 ایین کلمیه هنیدو شیهیرو  کیه توسیط آب فیرا گرفتیه شیدهاست جزیره، زمینی سوئدی  

آب کیه بیا شیود ایلنید تلفیظ میگلیسی، جزیره . در زبان اناستاروپایی    3و اکوا  2باستانی

 به حدی کوچک هستند که حتی صندلی و چتر سیاحلی بیه هاآنگشته و بعضی از   احاطه

بیزر  هسیتند کیه جمعییت  قیدریبیه  هاآنگیرند و بعضی از قرار می  هاآنسختی روی  

توانند در خود جای دهند. جزیره جایی است که از طریق شینا کیردن، قیایق، میزیادی را  

آنجا عبور و میرور کیرد،  آنجا رفت و اگر از طریق زمینی بتوان بهپل و یا هواپیما بتوان به 

 .(Owe Ronstrom, 2009: 163-182) تسین جزیره  جادیگر آن

 و موضوعهعرفی   المللبینمفهوم جزیره در حقوق  

سیرزمینی و  یاییدر  1958عرفیی پییش از انعقیاد کنوانسییون    المللبینجزیره در حقوق  

: جزیره بایید دارای قابلییت کیافی بیه که  است  برداشتهمجاور، چنین مفهومی را در    منطقه

الملیل رسید در حقیوق بینبیه نظیر می کیه استن بدان معنسکونت داشته باشد. ای  منظور

 1مفهوم جزیره در بنید و جزایر قبل از کنوانسیون مذکور مطرح بوده    اندازه  مسئلهعرفی،  

چنیین مقیرر شیده:  (Article 10 C.O.T.S.A.C.Z. 1958: 1)1958کنوانسیون  10اده از م

آن  د آمیده، اطیرافطبیعی به وجو طوربهکه  ای از زمین و یا خشکیبه عنوان قطعه  جزیره

ن کنوانسییو 121از میاده  1در بنید ست. را آب احاطه کرده و به هنگام مد، بیرون از آب ا

 
1. Natural Island. 
2. Proto. 
3. Akva. 
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1982 (Article 121 U.N.C.L.O.S.1982:1)  10از میاده  1حقوق دریاها که تکیرار بنید 

تشیکیل طبیعیی  طوربیهکیه  اسیت ای از زمینمنطقه طبیعی  رهیجزآمده:    1958کنوانسیون  

 (.67:  1393چرچیل،  )  هستدر جزر و مد آب باال  را آب فرا گرفته و  راف آن شده، اط

 های آنمصنوعی و ویژگی  رهیجز  تعریف

حقوق دریاهیا راجیع   1982مجاور و    منطقهدریای سرزمینی و    1958های  طبق کنوانسیون

هیوم انید، مفآمده طبیعی بیه وجیود طوربه هاآندارند، به مفهوم جزایر طبیعی که اذعان می

 بیه وجیودای است کیه بیه شیکل طبیعیی مصنوعی جزیره  رهیجزشود که  لف، آن میمخا

 (Aghai Diba, 2009: 3) .یامده، بلکه به دست بشر ساخته شده استن

 :از  اندعبارتدریاها    المللبیننظر حقوق  مهای جزیره مصنوعی از  ویژگی

هیای ویژگی یکیی از اهیا،دری الملیلبینمطابق بیا حقیوق  بودن: از خشکی  یاقطعه  -الف

 .هستای از خشکی بودن جزایر مصنوعی قطعه

مصنوعی که بیه دسیت بشیر سیاخته  رهیجزهای یکی از ویژگیمحاط بودن در آب:    -ب

 شود، این است که آب باید پیرامون آن را احاطه کرده باشد.می

بییرون مصینوعی، زییره هیای جگییکیی دیگیر از ویژ  :بیرون ماندن از آب هنگام مد  -ج

که باید جزیره مصینوعی هنگیام مید  هستدر زمان مد و باال آمدن آب دریا ماندن از آب  

 دیده شود.

مصنوعی آن است کیه در ییک نقطیه جفرافییایی   رهیجز:  مکان و مدت زمان مشخص  -د

ی هیاباشد و به عنوان ایستگاهی بیرای فعالیت  برپاشدهمشخص و برای مدت زمانی معین  

بیرای جزاییر  1982دریاهیا حقیوق  دربیارهل کنوانسییون سیازمان ملی ر رود.ی به کادریای

بنیایی، اسیت )اسیتفاده نمیوده ها سیازهبناهیا و  ،  تأسیسیاتمصنوعی از عباراتی همچیون  

1395  :30-26.) 

 المللیبینجزایر مصنوعی در اسناد    خچهیتار

اسیت، امیا در عملیی میدرن و جدیید  ،جزاییر مصینوعیرغم این تصور که سیاخت علی

جزاییر مصینوعی میورد  خچهیتاردر این گفتار  طوالنی دارد.  سابقهاز نقاط جهان    سیاریب

 گیرد.تفحص قرار می
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 مصنوعی  هیاول  های سازه

اسیت. جزاییر مصنوعی در بسیاری از نقاط جهان دارای تیاریخی طیوالنی   هیاول  هایسازه

در اسیکاتلند و  کیهگیردد برمی بیه دوران ماقبیل تیاری  1صنوعی باستانی مانند کرانیو م

در  3در میکرونیزی و جزاییر اوروس 2مراکز تشریفاتی نانمادول واست ایرلند کشف شده 

هلنید سیاخت جزاییر مصینوعی،  جزو اولین جزایر مصنوعی هستند. در 4دریاچه تیتیکاکا

و قیرار گرفتیه بیوده  میدنظربیود زمیین برای رفع مشیکالت کم  یحلراههمیشه به عنوان  

گسترش جزایر موجود و با ریختن شن، ماسیه و ه را از طریق بسط و عی اولیر مصنوجزای

 ، احیداثتیربزر  رهیجزیک  ،طبیعی رهیجزآمیختن چندین یا سنگ در بستر دریا و یا با 

 ترعمیقکمهای آب چوبی در هایسازههای ساکن و  شناور، در آب  هایسازهنمودند و  می

 .(Mahmoodian, 2010: 1-3) ندتگشمی  مستقر

 المللیبینجزایر مصنوعی در اسناد و مذاکرات   سابقه

جزاییر مصینوعی   مسیئلهمحیدودی بیه    بیه صیورت  المللیبینهای  اگرچه در کنوانسیون

ای میورد میذاکره قیرار گسیترده ها مباحثاند، اما در هنگام تدوین این کنوانسیونپرداخته

راجیع ییک اختالف نظرها : الًثماند.  گشتهن  هاکنوانسیون  رفت که به دالیل متعددی واردگ

ای، امکیان تصیویب و به قدری است که در صورت وجود چنیین میادهماده از کنوانسیون 

بیرای جلیب موافقیت  کنندهتدوین تهیکمرود. لذا میآن به صورت گسترده از بین   پذیرش

بیافزایید. بیا دهد با حذف آن ماده به مقبولیت عمومی ییک کنوانسییون اکثریت ترجیح می

گییرد، می این حال مباحث و مذاکراتی کیه در جرییان تیدوین ییک کنوانسییون صیورت

باشیند، چیرا کارشناسان در این مورد به لحاظ حقوقی ارزشیمند میهای کشورها و  دیدگاه

عمیومی  هییروقواعید آینیده و تیا حیدودی بییانگر عیرف و   سازنهیزم  توانندمی  هاآنکه  

 ییشینهادهایپح و ایی که برای جزاییر مصینوعی طیردر بین کشوره ها تلقی گردند.دولت

پیشینهاد بلژییک ایین بیود  مثالًاره نمود. توان به کشورهای بلژیک و آمریکا اشداشتند، می

، ایین امکیان را داشیته باشید کیه بیه ییک دهیدبیآس، وسازساختکه اگر کشوری در اثر  

 
1. Crannog. 
2. Nan Madol. 
3. Uros. 
4. Titicaca. 
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کیفیی حقیی  طوربیهید و ها رجوع نمالتعدی سازمان مستقل برای اعمال برخی تفییرات و

ایر کشیورها ها با توجه بیه منیافع سیفعالیت نیتضمرا توصیف نماید و شروطی نیز برای 

کیه توسیط ییک  المللییبینوجود داشته باشند و تمام کشورها خود را بیا اسیتانداردهای 

ا، بسیتر دریاهی لیالملبینو یا مقام (  (IMO یالمللبین مان مستقل، مثل: سازمان دریاییساز

اتفیاق نظیر  شینهادهایپسیایر کشیورها بیا ایین  متأسیفانهنمایند، تطبیق دهند، اما اعالم می

حیذف گشیتند تیا حقیوق دریاهیا    1982نیویس کنوانسییون  نداشتند و این میواد از پیش

پیور تکیالو، فرجبماننید )حقیوقی بیاقی  خألدر دریاها در ابهام و    وسازهاساختهمچنان  

1397:  122-119.) 

 درنصنوعی مجزایر م

جزاییر مصینوعی از یکیدیگر  انیدازه  .گیرنیدبا احیای زمین شیکل می  معموالًاین جزایر   

از ییک و ییا  برای حمایت از یک سیتون  صرفاًکه جزایر کوچک    یاگونهبهمتفاوت است  

باشیند و جزاییر مصینوعی در ابعیاد بیزر  بیه عنیوان شیهرهای جدیید سیاخته سازه می

از جمله مواردی اسیت کیه اسیتفاده مصنوعی، پوشش گیاهی    جزایر  ر احداثشوند. دمی

های میدیریت ای باید دارای گواهینامیهی ساخت جزایر، پیمانکار چنین پروژهگردد. برامی

ها و نامیهگواهیباشد که این ( ISO 14001) زیستمحیط( و مدیریت (ISO 9001کیفیت 

. در هنگیام سیاخت جزاییر، رح تصیویب گیرددبرنامه کیفیت پروژه باید توسط منتخب ط

هسیتند،  ینیبشیپرقابیلیغ معمیوالًبادهایی که های آب، تفییرات در زمین و امواج، جریان

 .) Ibid (3-1 :2010 ,گرفته شوند مدنظرباید  

و درینای خنزر از ن نر حقنوق  فنار خلیجمشروعیت جزایر مصننوعی در بررسی  

 دریاها المللبین

احیداث جزاییر مصینوعی یا عدم مشروعیت یت روعمش ،ژوهش حاضردر بخش دوم از پ

 قیرار بررسییمیورد را دریاهیا  الملیلبین  از منظیر حقیوقو دریای خیزر    فارسخلیجدر  

و درییای خیزر را بیا  فارسخلیجو سپس مشروعیت احداث جزایر مصنوعی در   دهیممی

 دهیم.بقت میدریاها مطا  المللبینحقوق    دربارهسازمان ملل    هایکنوانسیون



287 

 

 

 

 

احددددجاایر ا دددد ی

مصدددددددد    ی  ی

وی   اییییفا سخلیج

م ظ خ ازی یحقدد  یی  ی

ویالملدددی   ا ددایبینی

 اییک  انسدددددی  

 ایم طقه

ی

 دریاها ی راجع بههایکنوانسیونطبق جزایر مصنوعی    احداث 

در  به کنکاش مشیروعیت ییا عیدم مشیروعیت احیداث جزاییر مصینوعیقسمت  در این  

مجییاور  منطقییهدریییای سیرزمینی و  1958طبیق کنوانسیییون  و دریییای خییزر فیارسخلیج

 .زیمرداپائیکا میگوبی جاممونته  حقوق دریاها  1982و کنوانسیون   نظارت( ژنو)

 ژنو 1958احداث جزایر مصنوعی از من ر کنوانسیون  

در  1930کنفیرانس دریای سیرزمینی و درییای مجیاور،   1958اگرچه پیش از کنوانسیون   

های خود را راجیع بیه دریاهیا ها دیدگاه، اما دولتبرنداشتای در ژنو برگزار شد و نتیجه

در حقیقیت اولیین تیالش ور جام منطقهینی و دریای سرزم  1958کنفرانس  مطرح نمودند.  

 1958آورییل  27فورییه تیا  24از که   است  المللبین  آمیز در تدوین قواعد حقوقوفقیتم

دولیت در ایین کنفیرانس  86نماینیدگان  و در شهر ژنو سیویس برگیزار گردیید،  میالدی

 (.21:  1398طالیی،  بودند )کرده   شرکت

معروف اسیت، چهیار کنوانسییون بیه  س حقوق دریاهادر این کنفرانس که به اولین کنفران

 منطقیهدریای سرزمینی و  -1از:    اندعبارت  1958کنفرانس    هایکنوانسیونتصویب رسید.  

اگرچیه در ماهیگیری و حفاظت منیابع زنیده.  -4فالت قاره و  -3دریای آزاد،  -2مجاور،  

رداختیه زاییر مصینوعی پدریاها زیاد به بحیث ج درباره 1958اولین کنفرانس سازمان ملل  

راجیع بیه جزاییر  1958از کنوانسییون فیالت قیاره  5  میاده  4نشده اسیت، ولیی در بنید  

کشف و استخراج منابع طبیعی در فیالت قیاره،  ژهیو تأسیساتمصنوعی چنین آمده است: 

طبیعی( را ندارند و در تعیین مرزهیای درییایی هییم امتییازی بیرای ) ریجزامنزلت حقوق 

درییای  1958کنوانسیون  هیپاگرچه بر  اکنند. پس  جاد نمیمصنوعی ای  رهیجزکشور مالک  

 مبیدأ ای برای تعیین خطپایه توانندمیجزایر مصنوعی ننظارت(  مجاو )  منطقهسرزمینی و  

 دیییتأمصینوعی را مشیروعیت احیداث جزاییر وانسیون و مناطق دریایی باشند، اما این کن

 (.16:  1397)خدادادی،    استنموده 

 گوبیمونته 1982نوانسیون  ی از من ر کجزایر مصنوع  سیتأس

گوبی، حق ساخت جزاییر حقوق دریاها مونته  دربارهسازمان ملل    1982از نظر کنوانسیون  

 و میاده ههای ساحلی اعطیا گشیتسرزمینی به دولتهای داخلی و دریای  مصنوعی در آب

 بییه سییاخت جزایییر 1982از کنوانسیییون  80و  60مییواد و  1در بنیید ب در قسییمت  56
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انحصاری اقتصادی و بر روی فالت قیاره اشیاره   منطقهمصنوعی توسط دولت ساحلی در  

 .(Dadandish, Rahnavard, 2013: 105-106)  دینمایم

نماینید کیه مشیخص می وضوحبهحقوق دریاها  1982کنوانسیون  80و  60بنابراین، مواد  

از جزاییر  تفادهو اسی یرداربیهبهرکشورهای ساحلی حق ساخت، مجوز، تنظییم سیاخت،  

 (Michelle E. portman, 2019: 160) .را دارند  تأسیساتو  مصنوعی  

وعی و حقیوق دریاهیا بیه آزادی احیداث جزاییر مصین 1982از کنوانسیون   87بند د ماده  

بیا ایین وجیود  نمایید.اشاره می المللبینمجاز به موجب حقوق بناهای  و تأسیساتسایر 

 مبیدأو جزایر مصنوعی از خیط  تأسیساتن حقوق دریاها، کنوانسیواز  60اده م 8طبق بند 

 .(Articles, 60, 87, UNCLOS,1982)باشند  و مناطق دریایی فاقد می

 12 ینیسیرزمهای داخلی، قلمیرو درییای ، آبمبدأخط    مصنوعیبه عبارت دیگر، جزایر  

 200 تیا مبیدأاز خیط انحصاری اقتصیادی  منطقهمایل و   12نظارت(  مجاور )  منطقهمایل،  

 1982طبیق کنوانسییون  (AlThobiani, Bawole, M. Subhan, 2020: 1) .مایل را ندارند

نوعی وجیود دارد کیه ایین هایی در میورد احیداث جزاییر مصیحقوق دریاها محدودیت

از درییای  ضیرریبمانع عبور  توانندمیهای ساحلی ندولت  -1از:    اندعبارتها  محدودیت

در خطیوط  المللییبینمصینوعی بیا کشیتیرانی   رهیجز  -2وعی شوند،  صنم  رهیجز  هیحاش

به دلیل عدم حاکمییت کشیورها بیر درییای   -3ضروری آبی شناخته شده تداخلی ندارد،  

آزاد، باید یک تمایزی میان جزایر برای استخراج منابع طبیعی در آن مناطق و انیواع دیگیر 

 (.42-48:  1394  )خداداد،  قرار بدهندجزایر 

و درییای  فارسخلیجای کرانههای ساخت جزایر مصنوعی توسط دولتتوان گفت که  می

، اما کنوانسییون مطروحیه بیر لیزوم استمشروع مطابقت دارد و  1982با کنوانسیون خزر  

درییایی در سیاخت جزاییر مصینوعی  زیسیتمحیطتوجه به حقوق همسیایگان و حفیظ 

از آنجیایی کیه  نیچنیمه .(224: 1393)وفایی، الونیدی،    توجه خاصی مبذول داشته است

مصنوعی به خارج از قلمرو ییک کشیور  هایسازهبر اثر انتقال آثار   یطیمحستیزحوادث  

دیگیر کشیورهای همسیایه و همجیوار صیدمه وارد نمایید، لیذا   زیستمحیطتواند به  می

حقیوق  ملزم بیه رعاییتو دریای خزر  فارسخلیججزایر مصنوعی در   سازندههای  دولت

کنوانسییون از  235طبیق میاده  هیاآن چراکیه ،هسیتندسایه خود و همجوار  ورهای همکش
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)کییس،  باشیندمیدرییایی مسیئول  زیسیتمحیطحقوق دریاها در برابر حفاظت از   1982

 (.14:  1392الکساندر، سند، پیتر اچ،  

 حقوق دریاها  المللیبین  دادگاه  یرأطبق    : مشروعیت احداث جزایر مصنوعیسومبند  

گیرفتن بدون در نظیر  توانندمیساحلی  هایدولتشود که آیا یمتبادر مبه ذهن   سؤال  این

 اقیدامهمسایه و همجوار خود به احداث جزایر مصنوعی   هایدولتحقوق و منافع دیگر  

در دعیوای میالزی  1دادگاه داوری حقیوق دریاهیا یرأ به سؤالنمایند؟ برای پاس  به این 

 که بسیار روشنگرانه است.  میینمایمستناد  ا  2003در سال  علیه سنگاپور )تنگه جوهور( 
 (Case Concerning Land Reclamation by Singapore in and around the Straits 

of Johor Malaysia v. Singapore, ITLOS Case No. 12.2003. Aviable at: https:// 

www.itlos.org/ en/ main/cases/listof-cases/case-no-12). 
جزاییر مصیینوعی بیا اثرگییذاری منفیی بییر  سیتأسییمیالزی مییدعی شید کییه سینگاپور در 

اینیده، آلیودگی و گذاری فزسیاحل، رسیوب  نیدهیفزادریایی سبب فرسایش    زیستمحیط

د. دادگاه در بررسیی ایین دعیوا و ادعاهیای میالزی آب دریا خواهد ش  ندهیفزاشور شدن  

آن را  یطیمحسیتیزساخت جزاییر مصینوعی بایید آثیار  نهیدرزم  هادولتعالم نمود که  ا

ارزیابی و بیه آگیاهی کشیورهای ذینفیع برسیانند و بیا دیگیر کشیورها بیرای نگهداشیت 

 سیازندهاساسیی دولیت  فیهیوظکیرد کیه  دییتأکدریا همکاری کنند و دادگاه   زیستمحیط

هیا را از راه همکیاری دیگر دولت یطیمحتسیزهای جزایر مصنوعی این است که نگرانی

داوری حقوق دریاهیا بیا توجیه بیه آثیار احتمیالی  المللیبینه مورد توجه قرار دهد. دادگا

هیای کنید کیه راهکرد که دوراندیشی ایجاب می دیتأکدریا،  زیستمحیطاقدام سنگاپور بر 

دادگیاه  یرأدر ارزیابی خطر پیش از عملیاتی شدن پروژه به کار گرفته شود. این عبیارت 

دادگیاه  یرأقرار داده اسیت، امیا  مدنظررا اگرچه اصل اتخاذ تدابیر احتیاطی پیش از عمل 

شیود کیه سیاخت جزاییر می ساخت جزایر مصنوعی را ممنیوع ننمیود و چنیین اسیتنباط

: 1390سیبزیان، مرتضیی، باشید )میوری حقوق دریاها مشروع  دامصنوعی از نظر دادگاه  

در حقیوق دریاهیا  المللییبیندادگیاه  یرأایر مصینوعی مطیابق بیا اگرچه ساخت جز  (.3

 جزاییر سازندهکشورهای   حالنیدرع، اما  باشدمی  مشروعنیز  دعوای مالزی علیه سنگاپور  

 
1. International Tribunal for the Law of the Sea. 

http://www.itlos.org/
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و همجیوار خیود را رعاییت همسایه   هایدولت  حقوق و منافعملزم هستند که    ،مصنوعی

 (.35:  1397،  اسالمیه همدانی، امیر)  ندینما

راجع به   ای منطقه  مقررات و دریای خزر طبق    فار خلیججزایر مصنوعی در  احداث  

 دریاها

 آبیی پهنیهیجاد جزایر مصینوعی در دو پیش رو مشروعیت یا عدم مشروعیت ا قسمتدر  

میورد ای منطقیه داخلیی وو مقیررات  عداقو از منظر را در جنوب و شمال کشور ما ایران

 .دهیمتفحص قرار می

 اینران دراسنممی  جمهنوری    نوعی از من ر قانون منناطق دریناییمصایجاد جزایر   

 و دریای عمان  فار خلیج

شاهد تحیوالتی بیود  هادولت هیرو 1982به دنبال انعقاد کنوانسیون حقوق دریاها در سال 

کور و گاه جدا از آن، حقیوق دریاهیا را دگرگیون نمیود. که گاه همخوان با کنوانسیون مذ

که هم مقررات گذشیته  برآمدصدد تصویب قانونی جامع خارجه در  ، وزارت اموررونیازا

، لیذادر سند تقنینی واحد ادغام و هم تحوالت جدید حقیوق دریاهیا در آن لحیاظ شیود. 

ییای عمیان در سیال و در فیارسخلیجناطق دریایی جمهیوری اسیالمی اییران در م  حهیال

سیپس بیه اسیالمی و  به تصویب مجلس شورای  1372روردین  ف  31تهیه شد و در    1369

، نماینیدگی 152طیی یادداشیت شیماره  آنانگلیسیی    ترجمیه  رسید.  تأیید شورای نگهبان

دفتیر  و ارسیال شیدآن  رخانیهیدبدائمی جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل متحد، به 

 ,Bulletin) .ایجیادبیولتن  24دریاهای این دبیرخانیه، در شیماره  امور اقیانوسی و حقوق

1993: 10) 
جمهیوری  نیاطق درییاییمصنوعی از نظر قیانون م رینمود جزاآن را منتشر    حقوق دریاها

چنیین صیل سیوم ف از 14از میاده و دریای عمان در بنید ب   فارسخلیجایران در    اسالمی

ی اییران در میاورای درییای ی اسیالمحقوق حاکمیه و صیالحیت جمهیور  که  است  آمده

وضیع  :گرددیمل به شرح زیر اعما  ،شودیمه  انحصاری اقتصادی نامید  منطقهکه    سرزمینی

احیداث و اسیتفاده از  ،های زییرفعالیت نهیدرزممناسب به ویژه و قواعد و اجرای مقررات 

یی و تعییین های زیردرییاکابیل و لولیه هییتعبو بناهیا و  تأسیساتجزایر مصنوعی و سایر 

 .https://www.rc) ییایییدر زیسییتمحیطفاظییت و حمایییت از و ح ،هییای امنیتیییحریم

majlis. ir. Fa. law. Show). 
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 1)راپمی(  دریایی  زیستمحیطاز   حفاظتبرای   ای منطقه  سازمان

در برابیر دریایی   زیستمحیطحمایت از    دربارهکویت برای همکاری    ایمنطقهکنوانسیون  

عمیان یعنیی  و درییای فارسخلیج حوزهقانونی است که کشورهای    ،ارسفخلیجآلودگی  

عربیی در  متحیدهالمی ایران، بحرین، عراق، قطر، عربستان سعودی و امارات جمهوری اس

دریییایی  زیسییتمحیطهای خییود را بییرای حفاظییت از اند کییه کوشییشآن متعهیید شییده

از منیاطق  فیارسخلیج منطقیه این کنوانسیون ضمن اعالم اینکه  د.گیرنبه کار ب  مشترکشان

تعهید کلیی بیرای ییک  ،یستم طبیعییتدابیری را برای حفظ اکوسشود، ویژه محسوب می

و مسیئولیت و خسیارت بیرای کشیورهای عضیو تعییین  نیهیدرزم و قواعید  تهیه مقررات

از کنوانسییون راپمیی مثیل  13میاده در  (.59 :1390،عباسی اشیلقی) نموده استمشخص  

مسیئولیت ناشیی از  الیف(دو نوع مسئولیت حقوقی  نسیون حقوق دریاهاکنوااز   235ماده  

مسییئولیت ناشییی از نقییم تعهییدات کنوانسیییون و  و ب( المللیییبینت نقییم مقییررا

ساخت جزاییر مصینوعی  کشورهایی که در حال بینی شده است. لذا،های آن پیشپروتکل

ه بی ،ون حقیوق دریاهیاهستند، باید عالوه بر توجیه بیه مقیررات کنوانسیی  فارسخلیجدر  

داشیته باشیند کیه در صیورت  رمیدنظو ایین نکتیه را  نماینیدنیز توجه   ایمنطقهمقررات  

و نقم قوانین، مسئول بوده و عالوه بر آن باید پیش از هیر   زیستمحیطهرگونه تخریب  

به سیاخت جزاییر را مورد مطالعه قرار داده و سپس اقدام   یطیمحستیزاقدامی پیامدهای  

بق ، مطیافیارسخلیج هیایدولتلذا، شایسته و بایسته است که   نمایند.ها  و سازهمصنوعی  

توجیه نمیوده و بیرای  نییزخیود  هیهمسیا هیایدولتهای به نگرانی  المللیبین  با موازین

و  تأسیسیاتوعی، در احداث ناشی از ساخت جزایر مصن  یطیمحستیززدودن ضررهای  

 (.1-2  :1394  اری،چن  زادهینجف)  قدری درنگ نمایندها،  بنا

 2018ر  جایگاه جزایر مصنوعی در رژیم حقوقی دریای خز

منعقد شیده بیین پینج کشیور اییران، روسییه،   2018انسیون رژیم حقوقی دریای خزر  کنو

به موضیوع جزاییر مصینوعی ورود  12و   8،  7در مواد  ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان  

موضیوع حقیوق دریاهیا،  1982و  1958 کنوانسییونپیدا کرده اسیت و در واقیع هماننید 

 
1. Regional organization for the protection of the Marine Environment, (ROPME). 
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کنوانسییون  بیر اسیاس. دانیدو مشیروع میرا به رسمیت شناخته  ساخت جزایر مصنوعی  

گیری شییوه انیدازهو حقوق دریاها، جزایر مصنوعی هیم ارتباطی به خطیوط مبیدأ   1982

ا هیای مجیاور کشیورههای سرزمینی و آبآب د و تأثیری نیز بر میزاننمناطق دریایی ندار

شیند کیه در مدعی حقیوقی با توانندمین ساحلی هایدولتندارد. این بدان معنی است که 

از لحیاظ  "ثابیت بنیدری  تأسیسیات"دریاهیا در میورد    الملیلبینحقیوق    یهاونیکنوانس

 7میاده  از 2بنید  بینیی شیده اسیت. درگیری منیاطق درییایی پیشمحاسبه خط مبدأ اندازه

دور از ساحل و جزاییر  تأسیسات ..."  دارد:خزر اشعار مییم حقوقی دریای  کنوانسیون رژ

چنانچیه مشیاهده  "د.ندائمیی بنیدری محسیوب شیو تأسیسیات نیوانمصنوعی نباید به ع

حقیوق دریاهیا و کنوانسییون رژییم  1982قرابت بین رویکرد کنوانسییون    نوعیشود،  می

وان بخیش ییر مصینوعی بیه عنیعیدم قیرار گیرفتن جزا"حقوقی دریای خزر به ویژه در  

از نظیر  دائمیی بنیدری وجیود دارد کیه ایین موضیوع  تأسیسیاتدهنده سیاحل و  تشکیل

جلییوگیری از گسییترش قلمییرو خییاکی و سییاحلی جمهییوری آذربایجییان، ترکمنسییتان و 

باید به این نکته نیز توجه داشیت کیه  و قزاقستان در دریای خزر بسیار حائز اهمیت است

سیکوهای متحیرو و نیمیه متحیرو   ،2018  خزر  کنوانسیون رژیم حقوقی دریای  منظراز  

نیز جزیره مصنوعی اطالق  (.4-  5  :1397،  یگرکالجکوزه)  شودیم  اکتشافی 

و  المللییبین هایکنوانسییونطبیق قواعید    اگرچیهتوان اذعان داشیت کیه  می  یطورکلبه 

 فیارسخلیجای کرانیه هیایولتداحداث جزایر مصنوعی توسط راجع به دریاها   ایمنطقه

ی جزاییر مصینوع سیتأسیکه طی بیست سال اخیر بیه آبی  خطهدر این دو دریای خزر    و

 الملییلبینهییا در حقییوق امییا طبییق اصییل انتشییار داده، هسییتمشییروع انیید، اقییدام نموده

و  وسیازساختهیا را در میورد دولت  جزایر بایید دیگیر  سازنده  هایدولت،  زیستمحیط

 ,Gasemi) خیود مطلیع نماینید تأسیسیات ها، بناهیا وسازهمصنوعی، خصوصیات جزایر 

Poorhashemi, 2018: 1). 

 

 گیرییجهنت

بیا عناییت بیه تحقییق انجیام شیده در خصیوص موضیوع احیداث جزاییر مصیینوعی در 

حاصیل از ایین پیژوهش  جهینت، دریاها المللبینو دریای خزر از منظر حقوق   فارسخلیج

داوری حقیوق  ادگیاهد یرأادی تیا قیرارد عرفیی و الملیلبیناز نظر حقیوق نشان داد که  



293 

 

 

 

 

احددددجاایر ا دددد ی

مصدددددددد    ی  ی

وی   اییییفا سخلیج

م ظ خ ازی یحقدد  یی  ی

ویالملدددی   ا ددایبینی

 اییک  انسدددددی  

 ایم طقه

ی

 منطقیهدرییای سیرزمینی و  1958انسییون کنودریاها در دعوای میالزی علییه سینگاپور و 

 فیارسخلیجاحداث جزاییر مصینوعی در  ،گوبی جامائیکامونته 1982و کنوانسیون مجاور  

بایید  جزاییر مصینوعی سیازنده هایدولت مشروط به اینکه، هست  و دریای خزر مشروع

 موجود در بسیتر زندهمنابع زنده و غیره   ،زیستمحیطحفظ    همجوار و  همسایگانحقوق  

 اننیدتومینجزاییر ایین کننیده  سیتأسی هیایدولت ونمایند  رعایت  را    و زیر بستر دریاها

مجاز هسیتند فقط  هاآن و و مناطق دریایی در نظر بگیرند  مبدأخط    ،مصنوعی  برای جزایر

 فیارسخلیجای کرانیه هیایدولت ایجاد نمایند. هاآنبرای  متر    500شعاع    اامن بمناطق    که

کنوانسییون  235طبیق میاده نماینید، قدام به احداث جزایر مصنوعی میو دریای خزر که ا

درییایی مسیئول هسیتند،  زیستمحیطحقوق دریاها در برابر حفاظت و حمایت از   1982

ایر بیه خیارج از قلمیرو ییک بر اثر انتقال آثار این جز  یطیمحستیزچرا که حوادث مهم  

و بیا اسیتناد  نمایید ر و آسیب واردهمسایه ضر  هایدولت  زیستمحیطبه    تواندیمکشور  

: دارداذعیان مییکیه  زیسیتمحیط الملیلبینبه اهمیت اصل همسیایه خیوب در حقیوق  

پاسیداری از ، بیرای زیسیتمحیطها مکلیف هسیتند بیا توجیه بیه یکپارچیه بیودن دولت

تیا دیگیر کشیورها از همسیایگی   مرزهای خود تدابیری اتخاذ نماینیددرون    زیستمحیط

قواعید و مقیررات  از نظرجزایر مصنوعی  اگرچه احداث  . لذانندیو ضرری نبآسیب    هاآن

و شیروع محقیوق دریاهیا  المللیبینو همچنین دادگاه  دریاها درباره  ایمنطقهو    المللیبین

و منیافع  یطیمحسیتیزهای ریزیبرنامه باید ،اما در ساخت این جزایر،  هشناخته شدمجاز  

در ، چیرا کیه گییردبقیرار ها  نظیر سیازندگان ایین سیازه  مطمح  متقابل همسایگان دریایی

ساخت جزاییر دریایی،  زیستمحیط  ها و تخریبدولتصورت عدم توجه به منافع سایر  

 .ددگر  شناساییمشروع  که تواند  نمی  دریاها  المللبینمنظر حقوق از  مصنوعی  

ایر مصینوعی و به احداث جز راجعای مستقل منطقه ونیکنوانسبرپایی به نظر می رسد که 

 ضیمانتکردن  نهینهادو  خزر یایدرو در  فارسخلیجزیست دریایی در حفاظت از محیط

هیای المللیی و انتسیاب آن بیه دولتتیا در صیورت نقیم تعهیدات بین  هاآناجرا برای  

محیرز  هیاآنالمللیی آبیی، مسیئولیت بین پهنیهدر این دو جزایر مصنوعی    سازندهساحلی  

المللی برای جبران خسارات وارده به دولیت و ی ناقم تعهدات بینهاگشته و باید دولت

خیزر  یاییدرو    فارسخلیجطی دریایی در  محیهای زیستهای متضرر از آلودگییا دولت
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یید توسیط مقننیین داخلیی تنقیح قوانین و ییا وضیع قیوانینی جد غرامت پرداخت نمایند.

د کیردن حیق حاکمییت خیزر جهیت محیدو یاییدرو  فیارسخلیجای هیای کرانیهدولت

شان راجع به احیای زمین و برداشت شین و ماسیه از بسیتر و زییر بسیتر درییا هایدولت

های مصنوعی، چرا کیه بیا برداشیت شین و ماسیه از بسیتر و زییر بسیتر ای ایجاد سازهبر

ری، رشد و تکثییر ماهییان و در نهاییت باعیث از بیین رفیتن جوامیع گذادریاها، مانع النه

از  122با استناد به میاده هم این طور   گردد.ری کمیاب در این دو منطقه میگیاهی و جانو

بسیته ییا درییایی نیمه فیارسخلیجگوبی جامائیکیا،  حقوق دریاها مونتیه  1982کنوانسیون  

گردد که بیا عناییت بیه ا بسته محسوب میدریایی محصور و ی  خزر  یایدرمحصور و  نیمه

هیای دارد بایید مییان دولتکنوانسیون مزبور که اذعان می 123این ماده و با استناد به ماده 

انجام تکالیف خود بیا یکیدیگر  برداری از حقوق وساحلی در امور مختلف مربوط به بهره

نماید کیه ه ذهن تداعی میاخیر، این مضمون را ب  مادههمکاری نمایند، لذا، مفهوم مخالف  

و  فیارسخلیججزاییر در  سیازنده های جنوبی و شمالی کشور میا کیهاگر برخی از دولت

 یاییدر و فیارسخلیجهستند به شرایط طبیعی و عدم جابجایی مداوم آب در   خزردریای  

و درییای  فیارسخلیجمحیطی درییایی های زیسیتای ننمایند و باعث آلودگیخزر، توجه

ای به سازمان ملل متحید، کشیوره  ییهاهیشکوائتواند با ارسال مکرر  ، ایران میشوند  خزر

جزاییر  هییرویبجزایر مصنوعی را تحت فشیار قیرار داده تیا از سیاخت   سازنده  هیهمسا

عیالوه  جلوگیری بیه عمیل آورد. خزر یایدرو  فارسخلیجدر  هاآنرش  مصنوعی و گست

 سیران، ییک نشسیت جدیید بیا برگیزارینند  توامی  فارسخلیج  حوزهشورهای  ک  بر این  

عمیان و درییای   فیارسخلیجزیست درییایی  یطای حفاظت از محمنطقه  1978کنوانسیون  

ملفیی را  آن دیگیریا با تدوین کنوانسییونی و  احیاء نمایندرا با اصالحاتی دوباره راپمی(  )

 ، دیگیرایهیای شیگرف منطقیهبیا توجیه بیه دگرگونیمذکور  کنوانسیون  که  زیرا    نموده،

 باشد.پاسخگوی تحوالت روز  تواند  نمی
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 منابع
احداث جزایر مصنوعی امارات، آثار و تبعات آن  ».  ( 1397)  ی علبخش شرفشاده  امیر، نیک  همدانیاسالمیه  

ایران   اکتشاف و تولید نفت و گاز.  «.  فارسجیدر خلبر حاکمیت منابع نفت و گاز  ماهنامه علمی 

 . 32-43 صص ،163شماره 

آن بر  ر یتأثاها و دری المللبین جزایر مصنوعی در حقوق  (،1395) نایی، محمدرضا، قاسمی، وحیدب

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی   ، تهران:(، چاپ اولفارسخلیجموردی  مطالعه) زیستمحیط 

 .مجد

  تهران:، ، مترجم: آقایی، بهمن، چاپ هفتمدریاها، المللبینحقوق  (،1393) چرچیل، رابین، لو، آلن

 . انتشارات گنج دانش

از منظر  فارسخلیج بی در عی توسط امارات متحده عر تحلیل ساخت جزایر مصنو» (،1394) خداداد، زهرا

 . 31-54، صص 5، شماره 2، دوره فارسخلیج ، نشریه مطالعات فرهنگی و سیاسی  الملل«بینحقوق 

 . انتشارات جنگل ران:ته دریاها، چاپ دوم، المللبین حقوق  (،1397) خدادادی، اشرف

ساخت جزایر مصنوعی از منظر حقوق » ،( 1390) سبزیان، مرتضی و سبزیان، هادی و آذرسینا، فرهود،

سیزدهمین همایش   ،«فارسجیخل، ژئو پلیتیکی آن در یطیمحست یزدریاها و مالحظات  المللنیب

 .جزیره کیش ،2011 (MIC) ییایدرصنایع 

 . انتشارات جنگلتهران:   دریاها، چاپ پنجم، المللبین حقوق  (،1398) طالیی، فرهاد
 المللبیناز منظر حقوق  فارسخلیج ساخت جزایر مصنوعی در » (،1390) مجید عباسی اشلقی،

 .47-64صص ،  58شماره  ،20دوره  پژوهشی راهبرد، -، نشریه علمیزیست«محیط 

جزایر مصنوعی، چاپ اول، تهران:  المللی، رژیم حقوقی بین ( 1397پور تکالو، فاطمه و همکاران )فرج

 انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد. 

، موسسه  «جایگاه جزایر مصنوعی در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» (،1399) یول،  یگرکالجکوزه

 . 4-5مطالعات ایران و اوراسیا، صص 

، نیمحمدحسرجم: حبیبی، مت زیست،محیط حقوق  (،1392) کیس، الکساندر، سند، پیتر اچ، النگ، وینفراید

 . انانتشارات دانشگاه تهر تهران:  جلد اول، چاپ چهارم،

، دومین الملل«بین مشروعیت احداث جزایر مصنوعی از منظر حقوق » (،1394) زاده چناری، سمانهنجفی 

 شیراز.  حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی، المللیبین کنفرانس 

از  فارسخلیج جزایر مصنوعی امارات در  سیتأسپیامدهای منفی  » (،1393) ی، منصور، الوندی، فاطمهوفای

  صص،  هشتادوسه، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست و دوم، شماره الملل«ینبمنظر حقوق 

243-225. 
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