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ادعایی دان ش بانن  .اما امرو حرکت رو بش رن ساخت ای جزایار باشویاژ در من قاش خجایا قاارس و
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 300الی  450گونش آبزی دیگار نیاز در ایا

مقدمه
ساخت جزایر مصنوعی در خجیا قارس ا منظر حقوق بی المجج محیط یست

خجاایا قااارس ،دریااایی نیمااشبس ا ش بااا
گس ر ای برابار باا  40هازار کیجاوم ر مرباع
اساات .ای ا دریااا ا طریااق تنگااش هرمااز بااش
ا یانوس هن را دارد و در من قش گرمسایری
و خشک جای گرق ش است .ای وضع محی ی
سبب ن

است کش دامنش تحماج آبزیاان در

ای پیكر آبی ،یرقشارهای سنگی نانای ا
دگرگونیهای محی ای کاب بانا و در برابار
آالین ها سلت آسایبپاییر بانان  .محایط
یساات خجاایا قااارس بااش عجاات ناارایط
آ وهوایی ،بسیار نكنن
ورود کم ری آالین

و آسیبپییر است.

بش آن آثاری یانباار بار

سالمت آبزیان دارد ،یرا گرماای آ دریاا در
تابس ان گاهی بش  36تا  37درجش در جناو
و  12درجش در نما خجیا قارس مایرسا .
ب ی سان میانگی آن در سا

دریاا  24تاا

 26درجش است .همچنای باا نا ت گارق
گرما میزان تبلیار بسایار بااال مایرود و باش
 1400میجیون لی ر در سا میرس

(Taylor

).,2008 ,p.40
خجاایا قااارس بااا همااش دنااواریهااای
محی ی و آ وهوایی کش بر آن سایش اقكنا ،
ا گوناااگونی یساا ی گس ا رد ای برخااوردار
است .برای نمونش ح ود  450گوناش مااهی در
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آن ن گی میکنن  .اقزون بار مااهیهاا بای

دریا یاقت مینود و همی  ،خجیا قارس را ا
نظر چن گونگی یس ی در نمار منااطق کاب
مانن جهان درآورد است .خجیاقاارس یكای
ا یستگا هاای مهاب مرجاانهاای دریاایی
است ،اما در سا های گین ش آلودگی قزاین
و اقزایش جظت آ بش نابودی و خفاش نا ن
مرجانها انجامی

است ،یرا آن آبزیان دیگر

نمیتواننا باش راح ای ایای خاود را ا آ
تأمی کنن .
ا سوی دیگار خجایا قاارس من قاشای
نی و دارای ذخایر نف ی بسیار یادی اسات.
باار اساااس آمارهااای جهااانی نزدیااک بااش 65
درص ذخایر نناخ شن

نفات جهاان ی750

میجیارد بشكش) در ای من قش ارار دارد

(BP

) .,2009 ,p.6بنابرای خجیا قارس مرکز ثقج
تااأمی اناارژی جهااان محسااو مااینااود.
نیا من ی کشورهای صنع ی بش نفت و مزیات
باالی دریا برای ص ور ای ماد حیااتبلاش
بش صنایع و تردد بسیار یاد نف كشها در ای
دریای نیمش بس ش موجب اقزایش آلودگیهاای
یستمحی ی ن

است .ساالنش بایش ا 25

هزار تانكر و پیكر نف ی ا تنگش هرماز گایر
میکنن  .عالو بر آن ،د ها هزار حماجونقاج
بار و کاالهاای تجااری ا طریاق دریاا بارای
صادرات و واردات کشاورهای حانایش خجایا

تأسیسات خاانگی ،بالاش یقاضاال  ،ضاایعات

ساخت جزایر مصنوعی

محمولش ،آ توا ن ،ضایعات موتورخانش) دارن
کش ان ا آن بش طور م وسط  8/3ت در سا
بااارای هااار ناااناور بااارآورد نا ا

اسااات

یربیعی،1388،ص  .)114ای نارایط اوضاا
یستمحی ی خجیا قارس را بایش ا پایش
وخیب میکن .
همچنی سرا یر ن ن قاضاال منااطق
نهری و واح های صنع ی ،مع نی و تجاری،
بن رگا ها و اسكجشهاا ایا آلاودگی را اقازون
میسا د .آنچش در سا هاای اخیار عاالو بار
موارد میکور ،بار نگرانای کشاورهای حانایش
خجاااایاقااااارس در خصااااوص وضااااعیت
یسااتمحی اای آن اقاازود  ،ساااخت جزایاار
مصنوعی ا سوی برخای کشاورهای حانایش
ای دریای نیمشبس ش است .ساخت ای جزایر
مسكونی و تفریحی قشار بر اکوسیسا ب ایا
دریا را مضاعف کارد و محایط یسات آن را
در نرایط وخیبتری رار خواه داد .در ایا
پژوهش ضم بررسی ابعااد حقاو ی سااخت
جزایر مصنوعی بش تبعات یست محی ی ای

در حقوق بی المجج ،جزیر مصنوعی باش
تأسیسات سااخ ش بشار گف اش مایناود کاش
پیرامون آن آ بان  ،در حالت باال آم ن آ
دریا نیز دی

نود ،در یک نق ش جغراقیایی و

برای م تی معی بر پا ن

بان و بش عناوان

ایس گاهی برای قعالیتهای دریاایی باش کاار
رود .باار اساااس کنوانساایون  1982حقااوق

نمار پنجا و هش ب ● سا بیس ب ● بهار 1390

قااارس صااورت ماایگیاارد .کش ا یهااا مانن ا

1ـ حقوق بـینالملـل دریاهـا و

دریاها ،جزیر مصانوعی نمایتوانا معیااری
برای تنظیب مر دریایی کشورها نمرد نود؛
ا ای رو نمیتوان برای دولاتهاای ذینفاع،
حقوق و ام یا اتی در مینش خط مب أ ،دریای
سر مینی ،من قش انحصاری – ا صاادی و ...
ایجاد کن ). (Aghaei, 2006,p.174
بر اساس کنوانسیون حقاوق بای المجاج
دریاها حاکمیت دولتها در دریای سار مینی
بش جز در حق عبور بیضرر 1کش یهاا م جاق
است .بنابرای  ،ایا حاق باش آنهاا داد نا
اساات کااش بااش ساااخت ایا جزایاار یااا سااایر
تأسیسااات مصاانوعی در ای ا مح ا ود آباای

ا ام بر دریاای خجایا قاارس نیاز پرداخ اش

مبادرت کنن و هیچ خ نشای بر حقوق آنهاا

خواه ن .

وارد نیساات .اقاازون باار ایاا  ،در من قااش
2

انحصاااری-ا صااادی نیااز دولااتهااا باارای
1. Innocent Passage
)2. Exclusive Economic Zone(EEZ
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اس فاد هاای تحقیقااتی یاا اسا لرا مناابع
مع نی و یرجانا ار یار بسا ر دریاا ا حاق

نا

ا صادی؛

ساخت جزایر مصنوعی در خجیا قارس ا منظر حقوق بی المجج محیط یست

ساخت تأسیسات مصنوعی برخوردار ن انا .

 .2کشور ساحجی بر ای جزایر مصنوعی،

ماد  56کنوانسیون  1982حقوق دریاها حق

تأسیسات و بناها ،وانی و مقاررات گمرکای،

ساخت جزایر مصنوعی را برای دولتها ائاج

مااالی ،به اناا ی ،مهاااجرتی و ایمناای آنهااا

ن

صالحیت انحصاری خواه دانت.

است ).(Galea, 2009, p.85
بر اسااس مااد  56کنوانسایون حقاوق

دریاهااا دولااتهااا باارای اک شاااف ،اس ا لرا
حفابت و م یریت منابع طبیعی ن
ن

و یار

در من قش انحصاری و ا صاادی ا حاق

حاکمیت برخوردارن  .ا جمجش مواردی کش بار
اساس ای ماد دولاتهاا صااحب صاالحیت
نناخ ش ن ان  ،ساخت و اسا فاد ا جزایار
مصنوعی ،تأسیسات و بناهاست

(UNCLOS,

).1982, Article 56
عاااالو بااار ایا ا  ،در مااااد  60ایا ا

 .3برای سااخت ایا جزایار مصانوعی،
تأسیسات و بناها بای اعالن و اخ ار مق ضای
داد نود و وسایج و عالئب دائمی برای اعالن
واخ ااار وجااود آنهااا بایا نصااب و نگها اری
نون .
 .4در مااوارد ضااروری کشااور ساااحجی
میتوان در اطراف جزایر مصنوعی ،تأسیسات
و بناها مناطق ایمنی م عارف ایجااد نمایا و
در آنهااا باارای تضاامی ایمناای دریااانوردی و
جزایر مصنوعی ،تأسیساات و بناهاا ا ا امات
مق ضی بش عمج آورد.

کنوانساایون بااا عنااوان جزایاار مصاانوعی،

 .5کشاااور سااااحجی باااا توجاااش باااش

تأسیسااات و بناهااا در من قااش انحصاااری و

اس ان اردهای بی المججی ابج اعماا وساعت

ا صادی آم

است کش:

 .1در من قش انحصاری-ا صادی ،کشاور

مناطق ایمنی را تعیی خواه کرد.
ای مناطق طوری تعیای خواهنا نا

ساحجی حق انحصاری خواه دانت کش موارد

کش بش طور م عارف با ماهیت و کاربرد جزایار

یر را اح اث نمود و ساخت ،اجرا و اس فاد

مصنوعی ،تأسیسات یا بناهاا مارتبط بانان .

ا آنها را اجا و تنظیب نمای :
الف) جزایر مصانوعی و ) تأسیساات و
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و یاار ن ا

دریااایی) و سااایر اه ا اف

بناهای مربوط باش اها اف مقارر در مااد 56
یاک شاف ،اسا لرا و بهار گیاری ا مناابع

وسااعت ای ا مناااطق ا قاصااجش  500م ااری
اطراف آنها کش ا هر نق ش گونش بیرونی آنهاا
ان ا گرق ش مینود ،تجاو نلواه کرد.

 .6همش کشورها موبفان بش ای مناطق

تأسیسات و بناهای روی قاالت اار  3اعماا

بی المججی مورد پییرش عمومی در ارتباط باا

) .80در ای راس ا ای نك ش نیز حائز اهمیات

دریااانوردی در نزدیكاای جزایاار مصاانوعی،

است کش در ساخت ای جزایر بش مااهیگیری،

تأسیسات ،بناهاا و منااطق ایمنای را رعایات

حفظ محیط یست دریا ،ایمنی دریانوردی و

نماین .

حقوق و تكالیف سایر کشورها توجش مق ضای

 .7جزایر مصانوعی ،تأسیساات ،بناهاا و

ن

اسات .جزایار مصانوعی قا ا وضاعیت

مناطق ایمنای اطاراف آنهاا در جاهاایی کاش

جزایر طبیعی هس ن  .آنها برای خاود دریاای

ممك است با اس فاد ا آبارا هاای دریاایی

سر مینی ن ارن و در تعیای حا ود منااطق

ضروری برای دریانوردی بای المججای تا اخج

دریایی تأثیرگیار نیس ن و دولتهای ساحجی

نماین  ،ایجاد نلواهن ن .

در با سایر دولتهای همجوار و بشویاژ در

 .8جزایاار مصاانوعی ،تأسیسااات و بناهااا

مینش حفظ محیط یسات دریاایی و منااقع

وضعیت جزایر طبیعای را ن ارنا  .آنهاا بارای

مش رك دولتهای پیرامونی مسئو هسا ن

خود دریای سر مینی ن ارن و وجود آنهاا بار

).(Czybulka and Kersandt, 2000, p.35

تعیاای ح ا ودی دریااای ساار مینی ،من قااش

بر اسااس مااد  87هماان کنوانسایون،

انحصاری و ا صادی و یاا قاالت اار تاأثیر

دولتها میتوانن ح ی در آ های آ اد قراتار

نمیگیارد ).(UNCLOS, 1982, Article 60

ا من قش انحصااری – ا صاادی باش منظاور

براساس مااد  60کنوانسایون 1982

انجام امور تحقیقااتی باش سااخت تأسیساات

حقوق بی المجج دریاها ،کشورهای سااحجی ا

مصنوعی ا ام کنن  ،ولی ا تمجک بلشای ا

حق ایجاد جزایر مصنوعی در مناطق دریاایی

دریای آ اد در مناطق دریایی برای خود مناع

تحت حاکمیت و صالحیت خود و ا جمجش در

ن ان یضیایی بیگ لی، 1383 ،صا -321

من قش انحصاری  -ا صادی برخوردارن .

 .) 322لیا بر اساس واع حقوق بای المجاج

در ماد  80کنوانسیون قاوق کاش در
راب ااش بااا جزایاار مصاانوعی در قااالت ااار
میبان نیز آم

است کش« :مااد  60عیناا و
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ایمنااای اح ااارام گااایارد و اسا ا ان اردهای

خواها نا »

(UNCLOS, 1982, Article

همش کشورها ا حق اح اث جزایار مصانوعی
در منااطق دریااایی برخوردارنا و نماایتااوان
ادعایی عجیش هیچ کشوری باش صارف احا اث

با مالحظات مق ضی در مورد جزایر مصنوعی،
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3. Continental Shelf

ساخت جزایر مصنوعی در خجیا قارس ا منظر حقوق بی المجج محیط یست

تأسیسات مصنوعی م رح نمود .مگر اینكش بش

ن ن پروژ بش کار گرق ش نود .ای عبارت در

مناقع مش رك سایر دولتها ل مش د یاا باش

رأی دیوان نشان ا لزوم در نظر گرق

«اصج

وانی محیط یست دریایی بیتوجش بان .

اتلاذ ت ابیر اح یاطی پایش ا عماج» دارد ی

اما آیا دولتهای ساحجی میتوانن ب ون
در نظر گارق

حقاوق و منااقع دیگاران باش

ساخت جزایر مصنوعی ا ا ام کننا د در ایا
مینااش رأی «دیااوان داوری حقااوق دریاهااا»

بااا ایاا اوصاااف اگرچااش باار اساااس
کنوانساایون حقااوق دریاهااا ساااخت جزایاار
مصنوعی توسط دولتها ممنو نش

و مااد

دربار دعوای مالزی و سنگاپور بسیار روننگر

 60کنوانساایون  1982بااش تفصاایج در ایاا

است .مالزی م عی ن کش ا ام سانگاپور در

راب ش توضیحات ال م را ارائش کرد است ،ولی

تأسیس جزایر مصنوعی با اثرگیاری منفی بار

بایا توجااش داناات کااش ساااخت ایا جزایاار

محیط یست دریایی ،سبب قرسایش قزاین

نمیتوانا با ون توجاش باش حقاوق و منااقع

ساحج ،رسو گیاری قزاین  ،آلودگی و ناور

دیگران و پیام های یساتمحی ای صاورت

ن ن قزاین

آ دریا خواه نا  .دیاوان در

بگیاارد .کشااورهای سااا ن

موبااف هس ا ن

بررسی ای دعوا و ادعاهای دولت مالزی اعالم

حقااوق دیگااران را مح اارم ناامارن و مناااقع

کرد کاش دولاتهاا در میناش سااخت جزایار

م قابج را رعایت کنن .

مصاانوعی بایاا آثااار یسااتمحی اای آن را

2ـ حقوق بـینالملـل و محـیط

ار یابی و بش آگاهی کشورهای ذینفع برسانن
و با دیگار کشاورها بارای نگه انات محایط
یست دریا همكاری کنن  .دیاوان همچنای
تأکی کرد کش وبیفش اساسای دولات ساا ن
جزیااار ایااا اسااات کاااش نگرانااایهاااای
یستمحی ی دیگر دولتها را ا را همكاری
مورد توجش رار ده  .دیوان با توجاش باش آثاار
اح مالی ا ام سنگاپور بر محیط یست دریا،
تأکی کرد کش دوران یشی ایجا میکن کاش
52
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سا وکارهای ار یابی خ ار پایش ا عمجیااتی

زیست دریاها
در بلااش دوا دهااب کنوانساایون 1982
حقوق دریاها ،بش طور خااص واعا حقاو ی
مربوط بش محیط یسات دریاهاا اناار نا
است .همچنی در برخی بلشهای دیگر ای
کنوانسیون نیز بار حساب ضارورت موضاو
محیط یست مورد انار رار گرق ش است .در
مجمو ح ود  60ماد ا کنوانسایون 1982
بش ای موضو اخ صاص دارد .ماد  192ایا
کنوانسیون کشورها را موبف نمود است کش

محیط یست دریا را حفابت و حمایت کنن .

 .1ریل

مواد سمّی ،مضر یاا مهجاک

بهر برداری ا منابع طبیعای خاود باش نارط

طریااق منااابع میناای ،ا طریااق

حمایت و حفابت ا محیط یسات دریاا باش

بالااش

رسمیت نناخ ش ن

است .در ماد  194نیز

ا امات بارای ججاوگیری ،کااهش و کن ار

هااوایی یااا ا طریااق ریلا
اس مرار و ت اوم دارن .

 .2آلااودگی ناناای ا کشاا یهااا ،بااش

آلودگی محیط یست دریا ماورد بحاق ارار

خصاااوص ا ا ا امات مرباااوط باااش

گرق ااش اساات .باار اساااس کنوانساایون 1982

ججااوگیری ا تصااادقات و ا ا ام در

کشورها موبف ان بر حسب مورد باش صاورت

موارد قاوری و اضا راری ،تضامی

قردی یا جمعی و من بق با ایا کنوانسایون

ایمنی عمجیات در دریاا ،ججاوگیری

کجیش ا اماتی را کش برای ججوگیری ،کاهش و

ا تلجیشهای عم ی و یرعما ی و

کن ار آلااودگی محایط یساات دریاا ا هاار

تنظاایب طاارح ،ساااخت ،تجهیاازات،

منبااع ،ضااروری ماایبان ا  ،بااش عمااج آورن ا

عمجیات و ادار کش یها؛

یپورنوری و حبیبی،1383،ص .)85-86

 .3آلودگی نانی ا تأسیساات و ادوات

همچنی کشورها بای همش ا امات ال م

ماااورد اسااا فاد در اک شااااف و

را بش عمج آورن تا اطمینان حاصج کنن کاش

بهر برداری ا منابع طبیعی بس ر و

قعالیتهای تحت صاالحیت یاا کن ار آنهاا

یربس ر دریا ،بش خصوص ا ا امات

چنان انجام مایناون کاش موجاب خساارت

مربوط باش ججاوگیری ا حاوادث و

نانی ا آلودگی بش کشورهای دیگر یا محایط

ا ا ام در مااوارد قااوری و ضااروری،

یساات آنهااا نمااینااون و آلااودگی ناناای ا

تضمی ایمنای عمجیاات در دریاا و

حوادث یا قعالیاتهاای تحات صاالحیت یاا
کن ر آنها بش خار ا نواحی کاش آنهاا حاق
حاکمیت خود را م اابق باا ایا کنوانسایون
اعما میکنن  ،گس رش نماییابا  .ا ا امات
دولتها برای کااهش اثارات یساتمحی ای
آلودگی دریاها بشویژ بارای اماور یار انجاام
خواهن ن :
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در ماد  193حاق حاکمیات کشاورها بارای

در دریا ،بش خصوص آنهاایی کاش ا

تنظیب طرح ،سااخت ،تجهیازات و
ادار ای تأسیسات و ادوات؛
 .4آلودگی نانی ا ساایر تأسیساات و
ادوات مااورد اساا فاد در محاایط
یست دریا ،باش خصاوص ا ا امات
مربوط باش ججاوگیری ا حاوادث و
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ا ام در موارد قاوری و اضا راری،

یر ن

موجود در بسا ر و یربسا ر دریاهاا

تضمی ایمنای عمجیاات در دریاا و

ذکر ن

است .یرا دولتها بار اسااس مااد

تنظیب طراحی ،ساخت ،عمجیاات و

 235کنوانساایون  1982در مااورد حمایاات و

ادار ای تأسیسات و ادوات.

حفابت ا محیط یست دریا مسئو هس ن

اقاازون باار ایاا  ،در بناا  5ماااد 194
کنوانساایون  1982حقااوق دریاهااا باار انجااام

میبان ).(UNCLOS, 1982, Article 235

ا اااا امات ال م در حمایاااات و حفاباااات

عاااااالو بااااار کنوانسااااایون ،1982

و نیااز

کنوانسیونهای دیگری نیز در پاار ای ماوارد

اکوسیسا بهااای کمیااا یااا نااكنن

یس گا نمونش موجودات بسیار کاهش یاق اش،

بااش موضااو محاایط یساات دریاهااا انااار

در معاارت ته ی ا یااا خ اار ،و انااوا دیگاار

داناا شاناا  .در ایاا راساا ا در بساایاری ا

موجودات دریایی تأکی نا

کنوانسیونهای بای المججای محایط یسات،

اسات .در ایا

کنوانسیون ای نك ش مهب نیز مورد توجش رار
گرق ش است کش در انجام ا ا امات مرباوط باش
ججوگیری ،کاهش یا کن ار آلاودگی محایط
یست دریا ،کشورها بای چناان عماج کننا
کش بش طور مسا قیب یاا یرمسا قیب ،ضارر و
خسارت را ا یک ناحیش بش ناحیش دیگر من قج
ننماین یا یک نو آلاودگی را باش ناو دیگار
تبا یج نكننا

(UNCLOS, 1982, Section

).12

بلشی مهب برای محایط یسات دریاایی در
نظر گرق ش ن

است .برای ملا در کنفرانس

ریو کش در سا  1992با نرکت  172دولات
و  6سا مان بی ال ولی وابس ش بش سا مان مجج
م ح در ریودوژانیرو بر یج برگزار ن یاا در
سن مهب محیط یست در ژوهانسبورگ کاش
بش سن نشسات ساران بارای توساعش پایا ار
مشااهور اساات و در سااا  2002بااا حضااور
بساایاری ا سااران و نمایناا گان دول اای و
یردول ی اکلریت کشاورها برگازار نا  ،باش

همان طور کش پیش ر نیز اناار نا  ،در

آلودگی دریاها بش عناوان یكای ا موضاوعات

کنوانسیون  1982حقوق دریاها بر لزوم توجش

بساااایار مهااااب پرداخ اااش نااا

اساااات

بااش محاایط یساات دریااا در ساااخت جزایاار

).(R.Slomanson, 2003, pp.585-586

مصنوعی توجش ویژ ای ن
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و ای مسئولیت م ابق با حقاوق بای المجاج

است؛ بش گونشای

بش طور کجی و با بررسی حقوق بی المجج

کش نرط ال م برای ساخت ایا جزایار عا م

محیط یست دریاها میتوان اصاو حقاو ی

آساایب بااش محاایط یساات و منااابع ن ا

و

یر را اس لرا نمود:

 .1اصل مسئولیتپذیري دولتها در

کن .

معناساات کااش دولااتهااا نساابت بااش آلااودگی

 .5اصل توسعه پایدار :بر ایا اسااس

محاایط یساات کااش ا ساار می آنهااا ریشااش

پاس اری ا محیط یست بلاش ج انشا نی

ماایگیاارد ،ب ا ون توجااش بااش اینكااش ا سااوی

توسعش در ابعااد مل جاف محساو مایناود

کارگزاران دول ای یاا ناهرون ان آنهاا بانا ،

یامی ی،1386،ص.)78

مسئو هسا ن  .ایا اصاج ایجاابی اسات و

در ساااخت جزایاار مصاانوعی توجااش بااش

دولتها موبف هس ن با ا امات پیشاگیرانش

مناقع جامعاش بای المججای ا اهمیات بااالیی

ججوی آلودگی را بگیرن .

برخوردار است .در حقوق بای المجاج محایط

 .2اصل همسایه خوب :بر ایا اسااس

یست دریاها نیز ای نك ش ماورد توجاش ارار

دولتها مكجف هس ن با توجاش باش یكرارچاش

دارد .ا ای رو اگر ساخت جزایر مصنوعی آثار

بودن محیط یست ،ت ابیر ال م برای پاس اری

یانبار محیط یس ی دانا ش بانا  ،حقاوق

ا محاایط یساات در درون مر هااای خااود

بی المجج مناقع جامعش بی المججی را بر منااقع

بین یشن تا دیگر کشورها ا همساایگی آنهاا
آسیب نبینن .

دولت سا ن

برتری میده .

حی ااااش جغراقیااااایی معاهاااا ات

 .3اصل تـدابیر احتیـا ی پـیز از

یستمحی ی بش میزان گسا رد ای باا ساایر

عمل :ای اصج ب ی معناسات کاش کااربران

معاه ات م فاوت است ،یرا موضوعات محیط

قناااوریهااای ن اوی بای ا ا پاایش ت ا ابیری

یس ی بش ملاباش حجقاشهاای یاک نجیار باش

اطمینانبلش برای آنكاش آن قنااوریهاا بار

یك یگر م صج میبانن  .ای معاه ات عموما

محیط یست اثر منفی نگیارن  ،بین یشان و

بر اساس مناقع مش رك بشریت مورد پییرش

در صورت یانبار بودن آنها ،مسئو خواهنا

رار گرق شان و اه اف آنها حمایت ا نا گی

بااود .بااش عبااارت به اار م العااات اثاارات

گونااشهااای گیاهااان و جااانوران وحشاای،

یسااتمحی اای پاایش ا اجاارا بایا صااورت

ا یانوسها ،هوا ،خاك و بش طور کجی طبیعات

بگیرد.
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پاسداري از محیطزیست :ای اصاج با ی

یا یرعم ی مینود ،بای خسارت را جباران

است .اصج  7اعالمیش «ریو» در ای بار اعالم

 .4اصل پرداخت خسـار از سـوي

میدارد کش« :دولتهاا بایا جهات حفابات،

آلودهکننده :دول ی کش سبب آلودگی عم ی

حمایت و با گردانا ن ساالمت و یكراارچگی
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اکوسیس ب کار مای باا روحیاش مشاارکت

خجیا قارس برخوردار ا نبكشهاای پیچیا

جهانی همكاری نماین  .دولتها باا توجاش باش

خ وط ان قا نفت است کش گین ش ا نشات

سهب های م فاوت در انح اط یستمحی ای

طبیعی آنها ،گاهی با نكس ش ن ن لولش های

جهانی ،مسئولیتهای مشا رك اماا م فااوت

وطش ور در آ کش معموال گزارش نمیناود،

دارن » ).(www.unep.org/rio

3ـ پیامـدهاي سـاخت جزایـر
مصــــنوعی بــــر شــــرایط
زیستمحیطی خلیج فارس
دریایی ،بزرگتری عوامج آلود کنن

مینود .ا اثرات یان بار قوق ،پراکن

ن ن

قجزات سبک و سانگی در آ دریاسات کاش
ن ا گی جان ا اران در آن را ته ی ا ماایکن ا
یربیعااای ،1388 ،ص .)113ا آنجااااا کااااش

بر اساس آمار کارنناسان محیط یسات
خجایا

خجیاقارس دریایی نیمشبس ش است کش تنها ا
طریق تنگش هرمز با آ های آ اد ارتباط دارد،

قارس رقتوآم تانكرهای نفتکش ،سكوهای

آلودگیهای یستمحی ی ح ا ج تا  4ساا

نف اای ،پاالیشااگا هااا و تأسیسااات ساااحجی

در ای دریاا باا ی مایماننا و باش دور خاود

میبانن  .حمج رو انش  17میجیون بشكش نفت

میگردن  .ای نرایط باعاق نا

اسات کاش

خام ا تنگش هرماز و اح ماا نشات نفات ا

میزان آلودگی یساتمحی ای خجایاقاارس

نف كشها بش محیط یست ای من قش سلت

چنااا ی برابااار بیشااا ر ا اسااا ان اردهای

آسیب می ن  .ساالنش حا ود  25هازار تاانكر

بی المججی بان و بش عنوان من قشای ویژ در

نف ی ا تنگش هرمز مایگیرنا و نزدیاک 40

برنامش محیط یست مجج م ح گنجان

نود

درصاا ا کااج صااادرات جهااانی را حمااج

یکهااارم ،1387 ،ص .)19در ایااا نااارایط

میکنن  .پیشبینی ن
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عامج نشت مقادیر چشمگیری نفت بش آ هاا

اسات کاش تاا ساا

ساخت تأسیسات دریایی و جزایر مصنوعی بر

 2030کشورهای حانیش خجیا قاارس 29/5

وخامت اوضاا

میجیااون بشااكش نفاات در رو صااادر کنناا

میاقزای .

یساتمحی ای ایا من قاش

(International energy outlook, 2009,

در حااا حاضاار پااروژ هااای م ع ا د

) .p.33بر اساس پیشبینی های صورتگرق اش

ساخت جزایر مصنوعی در خجیا قارس وجود

ا را تلجیااش آ تااوا ن ،ساااالنش حاا ود 2

دارد .بحری ساخت جزیر دو دریاا ،4کویات

میجیون بشكش نفت بش آ هاای خجایا قاارس
نشت میکن  .عاالو بار ایا  ،بسا ر دریاای

4. Two Seas Island

ساخت جزیر تفریحای سابز،5

جزیر مرواری  6با امكانات کامج برای نا گی

دان ش بانن  ،اما در میان آنها سااخت جزایار

عربای سااخت

عربای باا

 30هزار نفر و امارات م حا

مصنوعی در سواحج امارات م ح

جزیاار لولااو7ب اشعنااوان باازرگتااری جزیاار

توجش باش حجاب گسا رد انجاام پاروژ هاای

مصااانوعی جهاااان در اباااوببی ،سااااخت

اجرایی ا پیام های یساتمحی ای قراوانای

باار العاار  8در دوباای بااشعنااوان یكاای ا

برخاوردار اسات کااش بایا مااورد توجاش اارار

مرتفعتری سا های جهان کش روی جزیر ای

گیرد ).(Salahuddin, 2006, p.96

مصنوعی در  280م اری سااحج ارار دارد و
ساخت جزایر نلج جمیر  9را در دوبای آ اا
کرد انا

(Tsaltas and Tilemachos, 2009,

).p.5

اح اث جزایر مصنوعی در خجایاقاارس
بش صورت ج ی توسط دولت اماارات م حا
عربی در سا های اخیر پیگیری ن
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ار سااخت

یسااتمحی اای ،پیام ا های منفاای قراواناای

اسات.

ای دولت سااخت  325جزیار مصانوعی در
دست دن بش ساخ ار اکولوژیک و ناکجش

آ های خجیاقاارس را در دسا ور کاار خاود

یستمحی ی هر من قاش باشویاژ دریاهاای

رار داد است .سش جزیر بش نكج نلج 10هر

عمیق و باس انی با ضایعات یستمحی ای و

یک بش طو  6کیجوم ر ،یک جزیار بیضاوی

ملر طبیعای همارا خواها باود .در ایا

بش نكج نقشش پانا اار جهاان )11و جزیار

یااانهااای جبااران ناپااییری ا نظاار

دیگری بش نام کنار آ  12بش طو  9کیجاوم ر

قرآین ا

محیط یست و نیز ادامش حیاات جانا اران و

و عاارت  6کیجااوم ر باایش ا دیگاار جزایاار

گونشهای گیااهی و مرجاانی من قاش م وجاش
ا جیب باس انی و دیرپای خجایاقاارس خواها
ن و ای

یانها د یقا همان حجقش مفقود و

نك ش قراماوشنا ای اسات کاش در جریاان
اح اث جزایر مصنوعی بش چشب میخورد.
هر ک ام ا پروژ های جزایر مصنوعی در
خجااایا قاااارس مااایتواننااا باااش لحاااا
5. The Green Island
6. The Pearl Island
7. LuLu Island
8. Burj Al-Arab
9. The Palm Jumeireh’s

پیشرقت قیزیكی دان شان  .ایا پاروژ هاا باا
اه اف ا صادی و برای جی جهاانگردان در
حا اجرا میبانن  .همزمان باا پایاان یااق
کار ساخت نلس ی جزیار نلاج ،باش گف اش
مجریان ،برای ای پاروژ  1/65بیجیاون م ار
مكعب ماسش و  87میجیون ت سنگ جابشجاا
ن

و برای اتمام آن یک بیجیون تا سانگ

10. Palmlands
11. The world map
12. Waterfront
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نیااااز بااااش محااااج آورد ناااا

اساااات

یامی ی،1386،ص .)73

بر اساس برنامش محیط یست سا مان
مجج م ح خجایا قاارس جازو منااطق ویاژ

ساخت جزایر مصنوعی در خجیا قارس ا منظر حقوق بی المجج محیط یست

خجاایا قااارس دارای یسااتگااا هااای
عم ای با تنو بسیار است ،بش طوریکاش در

یسااتمحی اای اعااالم ناا

یاارا میاازان

آلودگیهای خجیا قاارس  47برابار بیشا ر ا
اساات یول ا انی و

بی عجفهای دریایی آن بیش ا  600گونش ا

ح ا م وسااط اع االم ن ا

جانوران آبزی ن گی میکنن  .آبسانگهاای

حقنناس ،1380 ،ص .)242

مرجانی ،جوامع ججبكی ،درخ ان حرّا ،مانگرو،

کارنناساااان ساااا مانهاااای ناااابر

 500گونش ماهی 15 ،گونش میگو و 5گونش نادر

بی المججی در مراحج نلس ی ساخت جزایار

الكپشت دریایی ا دی نیهاای منحصار باش
قرد ای دریاست .بش لحا تناو گوناش هاای
گیاااهی ،ای ا من قااش همااوار مااورد توجااش
یستنناسان بود است .تنو رنگ و یبایی
آبسنگهای مرجانی 13خجایا قاارس موجاب
ججب نظر واصان و حیرت آنان نا

اسات.

بش طاوریکاش باش آنهاا جاواهر دریاایی لقاب

مصنوعی ،ا بی رق
ناااناخ شنا ا

تنهاا سااحج مرجاانی

در دوبااای ،ویاااران نا ا ن

آنیانشهای ساحجی الكپشتهاای دریاایی و
تباا یج آ ناافاف دریااا بااش لجاا ار را ا
پیام های سااخت ایا جزایار مایداننا  .باا
عنایاات بااش در هااب تنیا گی محاایط یساات
بشویژ در مناطقی ماننا خجایا قاارس ایا
عمج

عا پیام های یساتمحی ای منفای

داد اناا  .تنهااا در سااواحج امااارات م حاا

برای کشورهای من قش در بر خواه دانات و

عرباای«ریگااج»  5نااو جامعااش مرجااانی را

لاایا اصااج رعایاات حقااوق دیگااران و در نظاار

(Rigel, 1999,

مناقع جامعاش بای المججای در حقاوق

نناسایی و معرقی کرد است

گرق

) .pp.65-69طبیعااای اسااات باااا اقااازایش

بی المجج کش در کنوانسیون حقوق دریاها نیز

آلودگیهای یستمحی ای و سااخت جزایار

مورد تأیی و تأکی رار گرق ش ،باا ایا عماج

مصنوعی ای موجودات ار نمن دریایی کاش

مغایرت خواه دانت.

عاما اج بسااایار مهمااای در تا ا اوم چرخاااش
یستمحی ای خجایا قاارس مایبانان  ،در
معرت خ ر رار خواهن گرقت.
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13. Coral Reefs

عالو بر امارات م ح
بحااری  ،کویاات و

عربی؛ دولتهاای

اار نیااز در ایا را گااام

بردان شان  .هباکنون کشاور

ار بلشای ا

مناطق ساحجی خود را خشكان

تا قرودگاهی

بی المججی را احا اث کنا  .اداماش ایا رونا

آلااودگی و بااا آگاااهی ا ضاارورت

خجیا قارس ترسیب نمیکن .

حصااااو اطمینااااان ا اینكااااش

 -4کنوانســیون  1978کویــت

قعالیتهای مربوط بش توسعش نهر و

(راپمی)
ایران ،بحری ،

ر ،عراق،کویت ،عماان،

عربس ا ان سااعودی و امااارات م ح ا

عرباای

کشاااورهایی هساا ن کاااش در ساااا 1978
«سا مان من قشای حفابت ا محیط یسات
دریایی»14یاا «کنوانسایون من قاشای کویات
برای همكاری دربار حمایت و توسعش محیط
یست دریایی و نواحی ساحجی» را بش تصویب
رسان ن  .ای کنوانسیون ضام اعاالم اینكاش
من قش خجیا قارس ا مناطق ویاژ محساو
مینود ،ت ابیری را بارای حفاظ اکوسیسا ب
طبیعی من قاش ا طریاق انعقااد کنوانسایون
میکور و پروتكج های الحا ی ان یشی

اسات

یقهیب دانش،1385 ،ص.)70
در مق مش کنوانسیون میکور دو عضاو
م عه ن ان کش اها اف یار را ال مالرعایاش
ب انن :
 .1بااا توجااش بااش خصوصاایات ویااژ
هی روگراقیک و اکولوژیاک محایط
یسااااات دریاااااایی من قاااااش و

روس ا و در ن یجش اس فاد ا می
بای بش نحاوی صاورت پاییرد کاش
منابع دریایی و تأسیسات و وساایج
رقاهی سواحج حفاظ ناود و ایا
توسعش باش محایط یسات دریاایی
ل مش وارد نسا د.
 .2بااا اع قاااد بااش حصااو اطمینااان ا
اینكش جریانات توساعش صانع ی باش
هیچ وجش بش محیط یست دریاایی
در من قش آسایب نرساان و مناابع
ن

در آن و سالمت انساان را باش

خ ر نین ا د.
 .3با و وف بر لازوم اتلااذ یاک روش
م ا یریت جااامع مااورد اس ا فاد ا
محاایط یساات دریااایی و نااواحی
ساحجی کش نیج بش ه فهای مربوط
بش محیط یست و عمران و توساعش
را بش نحوی هماهناگ امكاانپاییر
سا د.
در ماد  3ای کنوانسایون دولات هاای
عضو م عه ن ان کش بش صورت انفرادی یاا
جمعاای کجیااش ا اا امات ال م را طبااق ایاا

14. Regional Organization for the Protection of
)the Marine Environment(ROPME
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آین

روننی را برای وضعیت یستمحی ای

آسیبپییری خااص آن نسابت باش
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کنوانسیون و پروتكجهای ال ماالجرایی کش در
ساخت جزایر مصنوعی در خجیا قارس ا منظر حقوق بی المجج محیط یست

آن عضویت دارن  ،برای ججوگیری یا کاسا

ا نقض تعه ات ای کنوانسایون و

ا آلودگی محیط یست در من قش دریاایی و

پروتكجهای آن؛
در ای ماد دو ناو مسائولیت حقاو ی

مبااار بااا آلااودگی اتلاااذ کنن ا  .همچناای
دولتهای م عاه باش منظاور وضاع و اتلااذ

پیشبینی ن

ضوابط من قش ای و رویش ها و خط مشایهاای

نقض مقررات بی المججی؛ ) مسئولیت نانی

توصیشن

بارای ججاوگیری و یاا کاسا

ا

آلودگی ا کجیش منابع آلودگی و مبار باا آن
مواقااق بااا ه ا فهااای ای ا کنوانساایون ،بااا

است :الف) مسئولیت نانی ا

ا نقض تعه ات کنوانسایون و پروتكاجهاای
آن.
در ای نرایط کشاورهایی کاش در حاا

سااا مانهااای صااالحی ار باای المججاای و

ساااخت جزایاار مصاانوعی در خجاایا قااارس

من قااشای و ناحیااشای همكاااری نمااود و

هس ا ن  ،بایا عااالو باار توجااش بااش مقااررات

یك یگر را در انجام تعها ات خاود مسااع ت

کنوانسیون حقوق دریاها بش مقررات من قشای

خواهن کرد

نیز توجش ال م را مبیو کنن  .بر اسااس ایا

).(www.ropme.com/objectives

کنوانساایون دولااتهااای سااا ن

نساابت بااش

ماد  13کنوانسیون کویات یراپمای)

هرگونش تلریب محیط یست مسئو باود و

مانن ماد  235کنوانسیون حقوق دریاها یک

در صورتی کش خسارتی را باش محایط یسات

تعه ا کجاای باارای تهیااش مقااررات در مین اش

من قااش یااا کشااورهای همجااوار وارد کنن ا ،

مسئولیت و خساارت بارای کشاورهای عضاو

موبف هس ن کش ضم پاییرش مسائولیت

تعیاای نمااود اساات .باار اساااس ای ا ماااد :

نسبت بش جبران خسارت ا ام نماین  .اقازون

«دولت های م عاه م قبج مایناون کاش در

بر ای  ،آنها م عه هسا ن کاش پایش ا هار

ت وی و بو مقررات و روشهای مربوط باش

ا امی پیام های یسات محی ای آن را نیاز

تعیی موارد یر با یك یگر همكاری کنن :

مااورد ار یااابی و م العااش اارار داد و ساارس

 .1مسئولیت م نی و جبران خساارت
نانی ا آلودگی محیط یست دریا
با در نظر گرق
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 .2مسئولیت و جبران خساارت نانای

مربوط؛

مقررات بی المججی

ا ام نماین  .ای در حالی اسات کاش ناواه
موجود و اسناد ارائشن
کشورهای سا ن

حاکی ا ع م توجاش

بش مقررات یستمحی ی و

است.

ماد  123کنوانسیون حقوق دریاها راجع باش

فرجام

دریاهای بسا ش و نیماش بسا ش ،خجایا قاارس

خجیا قارس پس ا خجایا هادساون،
باازرگتااری خجاایا کاار ماای اساات کااش
دس رسااای و اسا ا فاد ا مناااابع آن میاااان
کشورهای حانیشای تقسایب نا

اسات .بار

اساس برآوردهاای صاورت گرق اش آ خجایا
قارس ا طریق تنگش هرمز هر  5سا یکباار
عااوت ماای نااود .بنااابرای  ،هاار تغییااری در
وضااعیت یسااتمحی اای من قااش باار کااج
اکوبیولوژی خجیا قارس مؤثر است و هر ناو
آلودگی در آن بر کاج کشاورها اثار دارد .بار
اساس برآوردهای یستمحی ی در هر جایی
ا دریا کاش بار آن خااك ریل اش ناود ،کاج
موجااودات بساا ر ی در آن ساامت کشاا ش
مینون و اقزون بر آن ک ورت آ تاا ناعا
چن کیجوم ری باال رق ش و سبب ا بی رق
مرجانها ،ماهیان و جان اران دریایی مینود،
چرا کش ای موجودات بش ک ورت آ حساس
هس ن  .همچنی نرمتنان هاب کاش باا قیج ار
کردن آ

ن گی مایکننا  ،باش عجات نباود

اکسیژن ا بای مایرونا  .ایجااد ساا هاای
مصنوعی با خاکریزی در دریا ،الگاوی جریاان
آ را تغییر میده  .در ن یجش مبادلش آ باش
خوبی صورت نگرق اش و ماواد ایایی آبزیاان

دریای نیمش بس ش بش نمار میآی  ،یرا تنها ا
طریق تنگش هرمز بش دریای عمان و ا آنجا بش
ا یانوس هن مرتبط مینود .بر اسااس مااد
ماایکور ،دولااتهااای ساااحجی بای ا در امااور
مل جف مرباوط باش بهار بارداری ا حقاوق و
انجام تكالیف خود با یك یگر همكاری کنن .
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رعایت حقوق همگان در سااخت ایا جزایار

تأمی نمینود .بر اساس معیارهای م رح در

اگر چش کنوانسیون حقوق بای المجاج
دریاها ساخت جزایر مصنوعی را ممنو اعالم
نكاارد و در مااواد مل جااف ای ا کنوانساایون
ساخت ای جزایر یر انونی تجقی نش

است،

ولی هموار یک یا اساسای پاس ا اجاا
ساااخت آورد ن ا

و آن عبااارت ا رعایاات

مسائج یستمحی ی در قرآین سااخت ایا
جزایاار ماایبان ا  .در کنوانساایون من قااشای
راپمااای نیاااز باااش عجااات وضاااعیت خااااص
یستمحی ای خجایا قاارس هرگوناش ا ا ام
دولاااتهاااا را مناااوط باااش رعایااات اصا او
یستمحی ی کرد و در صورت ع م رعایات
ایا اصااو دولااتهااای عضااو را موبااف بااش
پرداخت خسارت نمود است.
بش نظر میرس ساخت جزایار مصانوعی
در خجاایاقااارس ا سااا گاری مناساابی بااا
وضعیت یستمحی ی ای من قش برخاوردار
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نیست و نارایط ایا من قاش را وخایبتار ا

کشورهای سا ن

گین ش خواه کرد .ساخت ای جزایر کاش در

ساحجی آنها ،تغییرات اثارات اماوا

ساخت جزایر مصنوعی در خجیا قارس ا منظر حقوق بی المجج محیط یست

برخی ا کشورها آ ا ن

اسات ،پیاما های

یستمحی ی یر را خواه دانت:

دریا را دربرخواه دانت.
 .6ساااخت جزایاار مسااكونی و جاای

 .1سواحج مرجانی خجیا قارس بر اثار

گردنااگران خااارجی رون ا ریاازش

عمجیات ساخت ای جزایر م حماج

قاضاال و پساامان های انسااانی در

آسیبهای ج ی خواهن ن .

خجیا قاارس را باش همارا خواها

 .2بااا توجااش بااش نفااوذ طااو جزایاار
مصنوعی در آ های خجایا قاارس

دانت.
 .7منابع ن

منحصر باش قارد خجایا

کش طو آنها بش کیجوم رها میرس ،

قارس با اقزایش آلودگیهای محیط

مساایر جریااانهااای آباای تغییاار

یس ی آسیب ج ی خواهن دی .

خواهن یاقت.
 .3گااجوالی بیاارون آماا

 .8اقاازایش آلااودگی محاایط یساات
برگیاهان دریایی ،جوامع ججبكای و

ناناای ا

ساخت ای جزایر ،آ هاای پااکیز

جنگجهای حرّا تأثیر منفی خواها

پیرامااون آنهااا را آلااود کاارد و

دانت.

یستگونشهای جاانوری را دناوار
خواه نمود.

خجیاقارس من قشای با نرایط خاص
و نكنن

بش لحا

یستمحی ی اسات کاش

 .4الگااااوی جریانااااات ماااا ّی در

هرگونااش ا اا امی در آن بایاا بااا مالحظااات

خجیاقارس کش معماوال اثار آن بار

یستمحی ی همرا بانا  .هماان طاور کاش

سااواحج نااما خجاایا قااارس و

پیش ر ذکر ن  ،بر اساس کنوانسایون حقاوق

جریانات جزری کش معماوال اثارات

دریاهااا ،کشااورهای ساااحجی ماایتوانناا در

آن بر سواحج جنوبی خجایاقاارس

آ های تحت حاکمیات خاویش باش احا اث

میبان  ،تغییر خواه نمود.

جزایر مصنوعی ا ام کنن  .بناابرای سااخت

 .5رسااو گاایاری در پشاات جزایاار
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و اقزایش خ وط

جزایر مصنوعی توسط کشورها ممنو نشا

مصنوعی ،یر ا اس حصا هازاران

اساات ،امااا در ساااخت ایاا جزایاار بایاا

هك اااار مااای سااااحجی توساااط

برنامااشریاازیهااای یسااتمحی اای و مناااقع
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