
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  

  

  

  ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس

  الملل محیط زیست  از منظر حقوق بین
مجید عباسی اشلقی


  

  چکیده

کشـورها  و  اسـت ساخت جزایر مصنوعی مجاز شناخته شـده   ،حقوق دریاها 1982بر اساس کنوانسیون 

گونـه جزایـر در    برداري از منابع دریایی به ساخت این و بهره اجازه دارند براي اهداف پژوهشی، تحقیقاتی

دریـاي سـرزمینی، منطقـه    (ولی این جزایر فاقـد مرزهـاي دریـایی    ، حوزه حاکمیتی خود مبادرت کنند

یـن زمینـه   توانند در ا باشند و کشورهاي سازنده نمی می) انحصاري اقتصادي و فالت قارهنظارت، منطقه 

ویـژه در منطقـه خلـیج فـارس و      اما امروزه حرکت رو به رشد ساخت این جزایر بـه . باشندادعایی داشته 

در حـال  . ها از این رونـد شـده اسـت    محیطی پدیدآمده، موجب طرح برخی نگرانی هاي زیست پیچیدگی

هاي متعدد ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس وجود دارد، بـراي مثـال بحـرین سـاخت      حاضر پروژه

اریـد و امـارات متحـده عربـی     جزیره دو دریا، کویت ساخت جزیره تفریحی سبز، قطر ساخت جزیره مرو

العـرب در دوبـی    ترین جزیره مصنوعی جهان در ابوظبی و ساخت بـرج  عنوان بزرگ ساخت جزیره لولو به

بـر اسـاس   . انـد  هاي جهان و ساخت جزایر نخـل جمیـره را آغـاز کـرده     ترین سازه عنوان یکی از مرتفع به

ها  کش، سکوهاي نفتی، پاالیشگاه انکرهاي نفتوآمد ت اي، رفت المللی و منطقه هاي بین بسیاري از گزارش

در ایـن  . ترین دریاي جهـان مبـدل شـود    آلوده و تأسیسات ساحلی موجب شده است که خلیج فارس به

ناپـذیري بـراي کشـورهاي     هاي جبـران  و زیان ندک میساخت جزایر مصنوعی این روند را تشدید  ،شرایط

منافع الملل دریاها نیز توجه به محیط زیست دریاها و  ینبدر کنوانسیون هاي حقوق . ساحلی به بار آورد

در این پـژوهش  . هاي اساسی ساخت این جزایر قرار داده شده است شرط سایر کشورهاي ساحلی از پیش

محیطـی   زیست الملل دریاها بررسی و تبعات تا ساخت جزایر مصنوعی از منظر حقوق بین شود میتالش 

  .لیج فارس مورد بررسی قرار گیردساخت جزایر مصنوعی بر دریاي خ

  يکلیدواژگان 

  .خلیج فارس، جزایر مصنوعی، حقوق دریاها، محیط زیست، مناطق دریایی

                                       
  دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی استادیار                      Email: majid_abbasi@ymail.com  

  22/10/89: تاریخ پذیرش        07/07/89: خ ارسالتاری

 47- 64صص /  1390 بهار/  58شماره/  بیستمسال / فصلنامه راهبرد 
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48  

  مقدمه

ــارس ــیج ف ــایی نیمــهخل ــا  ، دری بســته ب

هـزار کیلـومتر مربــع    40اي برابـر بـا    گسـتره 

ــه  . اســت ایــن دریــا از طریــق تنگــه هرمــز ب

یري اقیانوس هند راه دارد و در منطقه گرمسـ 

این وضع محیطی . و خشک جاي گرفته است

سبب شده است که دامنـه تحمـل آبزیـان در    

این پیکره آبی، زیرفشارهاي سنگین ناشـی از  

هاي محیطـی کـم باشـد و در برابـر      دگرگونی

محـیط  . پـذیر باشـند   ها سخت آسـیب  آالینده

ــرایط       ــت ش ــارس بــه عل ــیج ف ــت خل زیس

. پذیر است وهوایی، بسیار شکننده و آسیب آب

ورود کمترین آالینده به آن آثاري زیانبـار بـر   

سالمت آبزیان دارد، زیرا گرمـاي آب دریـا در   

درجه در جنـوب   37تا  36تابستان گاهی به 

. رسـد  در شمال خلیج فارس مـی  درجه 12و 

تـا   24سان میانگین آن در سـطح دریـا    بدین

همچنـین بـا شـدت گـرفتن     . درجه است 26

رود و بـه   ال مـی گرما میزان تبخیـر بسـیار بـا   

 Taylor) رسد میلیون لیتر در سال می 1400

,2008 ,p.40). 

ــا همــه دشــواري  ــارس ب ــیج ف ــاي  خل ه

 ،وهوایی که بر آن سایه افکنـده  محیطی و آب

ــاگونی زیســتی گســترده  اي برخــوردار  از گون

گونـه مـاهی در    450براي نمونه حدود . است

هـا بـین    افزون بـر مـاهی  . کنند آن زندگی می

گونه آبزي دیگـر نیـز در ایـن     450ی ال 300

شود و همین، خلیج فارس را از  دریا یافت می

شمار منـاطق کـم    نظر چندگونگی زیستی در

فـارس یکـی    خلیج. مانند جهان درآورده است

هـاي دریـایی    هاي مهـم مرجـان   گاه از زیست

هاي گذشته آلودگی فزاینده  ا در سال، اماست

ه شـدن  و خفـ و افزایش غلظت آب به نابودي 

زیرا آن آبزیان دیگر  ها انجامیده است، مرجان

تواننـد بـه راحتـی غـذاي خـود را از آب       نمی

  .تأمین کنند

اي  خلـیج فـارس منطقـه   از سوي دیگـر  

. غنی و داراي ذخایر نفتی بسیار زیادي اسـت 

 65ی نزدیــک بــه بــر اســاس آمارهــاي جهــان

 750(شده نفـت جهـان    درصد ذخایر شناخته

 BP) این منطقه قـرار دارد  در) میلیارد بشکه

,2009 ,p.6).  ز ثقل بنابراین خلیج فارس مرک

ــی   ــوب م ــان محس ــرژي جه ــأمین ان ــود ت . ش

نیازمندي کشورهاي صنعتی به نفت و مزیـت  

بخـش   حیـات باالي دریا براي صدور این ماده 

ها در این  ه صنایع و تردد بسیار زیاد نفتکشب

هـاي   بسته موجب افزایش آلودگی دریاي نیمه

 25ساالنه بـیش از  . محیطی شده است زیست

پیکر نفتی از تنگه هرمـز گـذر    لهزار تانکر غو

ونقـل   ها هزار حمـل  عالوه بر آن، ده. ندکن می

بار و کاالهـاي تجـاري از طریـق دریـا بـراي      

صادرات و واردات کشـورهاي حاشـیه خلـیج    
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هــا ماننــد  کشــتی. گیــرد صــورت مــیفــارس 

ضـایعات   فاضـالب، (تأسیسات خانگی، زبالـه  

دارند ) محموله، آب توازن، ضایعات موتورخانه

تن در سال  3/8که اندازه آن به طور متوسط 

ــناور بـــرآورد شـــده اســـت   بـــراي هـــر شـ

این شـرایط اوضـاع   . )114،ص 1388ربیعی،(

خلیج فارس را بـیش از پـیش   محیطی  زیست

  .کند وخیم می

همچنین سرازیر شدن فاضـالب منـاطق   

معدنی و تجـاري،  شهري و واحدهاي صنعتی، 

هـا ایـن آلـودگی را افـزون      ها و اسکله بندرگاه

هـاي اخیـر عـالوه بـر      آنچه در سال. سازد می

یه موارد مذکور، بـر نگرانـی کشـورهاي حاشـ    

ــیج ــعیت   خلــ ــوص وضــ ــارس در خصــ فــ

ــر   زیســت ــزوده، ســاخت جزای محیطــی آن اف

مصنوعی از سوي برخـی کشـورهاي حاشـیه    

جزایـر   ساخت این. بسته است دریاي نیمهاین 

مسکونی و تفریحی فشار بر اکوسیسـتم ایـن   

دریا را مضاعف کـرده و محـیط زیسـت آن را    

در ایـن  . تري قرار خواهد داد در شرایط وخیم

پژوهش ضمن بررسی ابعـاد حقـوقی سـاخت    

جزایر مصنوعی به تبعات زیست محیطی ایـن  

اقدام بر دریـاي خلـیج فـارس نیـز پرداختـه      

  .خواهد شد

دریاهـا و   الملـل  حقوق بـین ـ 1

  ساخت جزایر مصنوعی

الملل، جزیره مصنوعی بـه   در حقوق بین

شـود کـه    سـاخته بشـر گفتـه مـی     تأسیسات

باشد، در حالت باال آمدن آب  بپیرامون آن آ

دریا نیز دیده شود، در یک نقطه جغرافیایی و 

براي مدتی معین بر پا شده باشد و به عنـوان  

ار هاي دریـایی بـه کـ    ایستگاهی براي فعالیت

ــیون   . رود ــاس کنوانس ــر اس ــوق  1982ب حق

توانـد معیـاري    دریاها، جزیره مصـنوعی نمـی  

براي تنظیم مرز دریایی کشورها شمرده شود؛ 

نفـع،   هـاي ذي  تواند براي دولـت  رو نمی از این

، دریاي أحقوق و امتیازاتی در زمینه خط مبد

... اقتصـادي و   –سرزمینی، منطقه انحصـاري  

  .(Aghaei, 2006,p.174)  ایجاد کند

الملـل   بر اساس کنوانسیون حقـوق بـین  

یاي سـرزمینی  ها در در دریاها حاکمیت دولت

مطلـق   هـا  کشتی 1ضرر به جز در حق عبور بی

بنابراین، ایـن حـق بـه آنهـا داده شـده      . است

اســت کــه بــه ســاخت ایــن جزایــر یــا ســایر 

ــی تأسیســات مصــنوعی در ایــن محــ دوده آب

حقوق آنهـا   اي بر مبادرت کنند و هیچ خدشه

افــزون بــر ایــن، در منطقــه    . وارد نیســت

ــاري ــادي-انحص ــت 2اقتص ــز دول ــراي   نی ــا ب ه

                                       
1. Innocent Passage 
2. Exclusive Economic Zone(EEZ) 
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هـاي تحقیقـاتی یـا اسـتخراج منـابع       استفاده

معدنی و غیرجانـدار زیـر بسـتر دریـا از حـق      

. انـد  ساخت تأسیسات مصنوعی برخوردار شده

حقوق دریاها حق  1982کنوانسیون  56ماده 

ها قائـل   دولتساخت جزایر مصنوعی را براي 

  .,p.85) (Galea ,2009 شده است

کنوانسـیون حقـوق    56بر اسـاس مـاده   

ــراي اکتشــاف، اســتخراج  دریاهــا دولــت هــا ب

حفاظت و مدیریت منابع طبیعی زنده و غیـر  

زنده در منطقه انحصاري و اقتصـادي از حـق   

از جمله مواردي که بـر  . حاکمیت برخوردارند

یت هـا صـاحب صـالح    اساس این ماده دولـت 

اند، ساخت و اسـتفاده از جزایـر    شناخته شده

 ,UNCLOS)تأسیسات و بناهاست مصنوعی، 

1982, Article 56). 

ــاده   ــر ایـــن، در مـ ــن  60عـــالوه بـ ایـ

کنوانســیون بــا عنــوان جزایــر مصــنوعی،     

ــاري و    ــه انحص ــا در منطق ــات و بناه تأسیس

  :اقتصادي آمده است که

اقتصادي، کشـور  -در منطقه انحصاري. 1

ق انحصاري خواهد داشت که موارد ساحلی ح

زیر را احداث نموده و ساخت، اجرا و اسـتفاده  

 :از آنها را اجازه و تنظیم نماید

تأسیسـات و   )و ب جزایر مصـنوعی  )الف

 56بناهاي مربوط بـه اهـداف مقـرر در مـاده     

منـابع   اکتشاف، اسـتخراج و بهـره گیـري از   (

و ســایر اهــداف ) زنــده و غیــر زنــده دریــایی

  ؛ياقتصاد

کشور ساحلی بر این جزایر مصنوعی، . 2

تأسیسات و بناها، قوانین و مقـررات گمرکـی،   

ــا    ــی آنه ــاجرتی و ایمن ــتی، مه ــالی، بهداش م

  .صالحیت انحصاري خواهد داشت

بـراي سـاخت ایـن جزایـر مصـنوعی،      . 3

تأسیسات و بناها باید اعالن و اخطار مقتضـی  

داده شود و وسایل و عالئم دائمی براي اعالن 

اخطــار وجــود آنهــا بایــد نصــب و نگهــداري و

  .شوند

ــاحلی   . 4 ــور س ــروري کش ــوارد ض در م

تواند در اطراف جزایر مصنوعی، تأسیسات  می

و بناها مناطق ایمنی متعارف ایجـاد نمایـد و   

ــانوردي و  در آنهــا بــراي تضــمین ایمنــی دری

جزایر مصنوعی، تأسیسـات و بناهـا اقـدامات    

  .مقتضی به عمل آورد

ــا . 5 ــور سـ ــه  حکشـ ــه بـ ــا توجـ لی بـ

المللی قابل اعمـال وسـعت    استانداردهاي بین

  .مناطق ایمنی را تعیین خواهد کرد

این مناطق طوري تعیـین خواهنـد شـد    

که به طور متعارف با ماهیت و کاربرد جزایـر  

. مصنوعی، تأسیسات یا بناهـا مـرتبط باشـند   

ــن منــاطق از فاصــله   ــري  500وســعت ای مت

شه بیرونی آنهـا  واطراف آنها که از هر نقطه گ

  . شود، تجاوز نخواهد کرد اندازه گرفته می
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51  

ند به این مناطق ا همه کشورها موظف. 6

ایمنـــی احتـــرام گـــذارده و اســـتانداردهاي 

ی مورد پذیرش عمومی در ارتباط بـا  الملل بین

ــنوعی،     ــر مص ــانوردي در نزدیکــی جزای دری

تأسیسات، بناهـا و منـاطق ایمنـی را رعایـت     

  .نمایند

مصـنوعی، تأسیسـات، بناهـا و    جزایر . 7

مناطق ایمنـی اطـراف آنهـا در جاهـایی کـه      

هـاي دریـایی    ممکن است با اسـتفاده از آبـراه  

ی تـداخل  المللـ  بـین ضروري براي دریانوردي 

  .نمایند، ایجاد نخواهند شد

جزایــر مصــنوعی، تأسیســات و بناهــا . 8

آنهـا بـراي   . وضعیت جزایر طبیعـی را ندارنـد  

دارند و وجود آنهـا بـر   خود دریاي سرزمینی ن

تعیــین حــدودي دریــاي ســرزمینی، منطقــه 

انحصاري و اقتصادي و یـا فـالت قـاره تـأثیر     

 .(UNCLOS, 1982, Article 60) گذارد نمی

 1982کنوانسـیون   60براساس مـاده      

الملل دریاها، کشورهاي سـاحلی از   بین حقوق

حق ایجاد جزایر مصنوعی در مناطق دریـایی  

صالحیت خود و از جمله در تحت حاکمیت و 

 . اقتصادي برخوردارند -منطقه انحصاري 

کنوانسیون فـوق کـه در    80در ماده     

ــر مصــنوعی  ــا جزای ــه ب ــاره  رابط ــالت ق در ف

عینـاً و   60ماده «: باشد نیز آمده است که می

با مالحظات مقتضی در مورد جزایر مصنوعی، 

اعمـال   3تأسیسات و بناهاي روي فـالت قـاره  

 UNCLOS, 1982, Article)» شـد خواهـد  

در این راستا این نکته نیز حـائز اهمیـت    .(80

است که در ساخت این جزایر به مـاهیگیري،  

حفظ محیط زیست دریا، ایمنی دریـانوردي و  

حقوق و تکالیف سایر کشورها توجه مقتضـی  

جزایـر مصـنوعی فاقـد وضـعیت     . شده اسـت 

آنها براي خـود دریـاي   . جزایر طبیعی هستند

زمینی ندارند و در تعیـین حـدود منـاطق    سر

هاي ساحلی  دریایی تأثیرگذار نیستند و دولت

ویـژه در   ههاي همجوار و ب در قبال سایر دولت

زمینه حفظ محیط زیسـت دریـایی و منـافع    

 سـتند ههاي پیرامونی مسئول  مشترك دولت

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

، همـان کنوانسـیون   87بر اسـاس مـاده   

هاي آزاد فراتـر   توانند حتی در آب ها می دولت

اقتصــادي بـه منظــور   –از منطقـه انحصـاري   

انجام امور تحقیقـاتی بـه سـاخت تأسیسـات     

ولی از تملک بخشـی از   ،مصنوعی اقدام کنند

دریاي آزاد در مناطق دریایی براي خود منـع  

-321،صـص  1383ضیایی بیگدلی، ( اند شده

الملـل   حقوق بـین لذا بر اساس قواعد  .) 322

همه کشورها از حق احداث جزایـر مصـنوعی   

تــوان  ر منـاطق دریــایی برخوردارنـد و نمــی  د

ادعایی علیه هیچ کشوري بـه صـرف احـداث    

                                       
3. Continental Shelf 
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مگر اینکه به . تأسیسات مصنوعی مطرح نمود

ا بـه  ها لطمه زده ی منافع مشترك سایر دولت

  .توجه باشد قوانین محیط زیست دریایی بی

توانند بدون  ي ساحلی میها ا آیا دولتام

در نظر گـرفتن حقـوق و منـافع دیگـران بـه      

ساخت جزایر مصنوعی اقـدام کننـد؟ در ایـن    

ــا«زمینــه رأي  ــوان داوري حقــوق دریاه » دی

درباره دعواي مالزي و سنگاپور بسیار روشنگر 

مالزي مدعی شد که اقدام سـنگاپور در  . است

تأسیس جزایر مصنوعی با اثرگذاري منفی بـر  

زیست دریایی، سبب فرسایش فزاینده  محیط

گذاري فزاینده، آلودگی و شـور   ساحل، رسوب

دیـوان در  . شدن فزاینده آب دریا خواهد شـد 

بررسی این دعوا و ادعاهاي دولت مالزي اعالم 

 هـا در زمینـه سـاخت جزایـر     کرد کـه دولـت  

ــت  ــار زیس ــد آث ــی آن را  مصــنوعی بای محیط

برسانند نفع  ارزیابی و به آگاهی کشورهاي ذي

و با دیگـر کشـورها بـراي نگهداشـت محـیط      

دیـوان همچنـین   . زیست دریا همکاري کنند

تأکید کرد که وظیفه اساسـی دولـت سـازنده    

ــی  ج ــه نگرانـ ــت کـ ــن اسـ ــره ایـ ــاي  زیـ هـ

ها را از راه همکاري  محیطی دیگر دولت زیست

دیوان با توجـه بـه آثـار    . مورد توجه قرار دهد

زیست دریا،  احتمالی اقدام سنگاپور بر محیط

کـه  کند  تأکید کرد که دوراندیشی ایجاب می

وکارهاي ارزیابی خطـر پـیش از عملیـاتی    ساز

این عبارت در . شدن پروژه به کار گرفته شود

اصل «رأي دیوان نشان از لزوم در نظر گرفتن 

( دارد » اتخاذ تدابیر احتیاطی پـیش از عمـل  

  .)75،ص1386امیدي، 

ــه بــر اســاس       بــا ایــن اوصــاف اگرچ

ــر    ــاخت جزای ــا س ــوق دریاه کنوانســیون حق

ها ممنوع نشده و مـاده   مصنوعی توسط دولت

ــیون  60 ــن   1982کنوانس ــیل در ای ــه تفص ب

ولـی   ،رابطه توضیحات الزم را ارائه کرده است

بایــد توجــه داشــت کــه ســاخت ایــن جزایــر 

منـافع   توانـد بـدون توجـه بـه حقـوق و      نمی

محیطـی صـورت    دیگران و پیامدهاي زیسـت 

کشــورهاي ســازنده موظــف هســتند  .بگیــرد

حقــوق دیگــران را محتــرم شــمارند و منــافع 

  .متقابل را رعایت کنند

الملـل و محـیط    حقوق بـین ـ 2

  زیست دریاها

ــم کنوانســیون    1982در بخــش دوازده

حقوق دریاها، به طور خـاص قواعـد حقـوقی    

مربوط به محیط زیسـت دریاهـا اشـاره شـده     

این  هاي دیگر همچنین در برخی بخش. است

کنوانسیون نیـز بـر حسـب ضـرورت موضـوع      

در . محیط زیست مورد اشاره قرار گرفته است

 1982ماده از کنوانسـیون   60مجموع حدود 

ایـن   192ماده . به این موضوع اختصاص دارد

کنوانسیون کشورها را موظف نموده است کـه  
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. زیست دریا را حفاظت و حمایت کننـد  محیط

ها بـراي  حـق حاکمیـت کشـور    193در ماده 

برداري از منابع طبیعـی خـود بـه شـرط      بهره

حمایت و حفاظت از محیط زیسـت دریـا بـه    

نیز  194در ماده . رسمیت شناخته شده است

اقدامات بـراي جلـوگیري، کـاهش و کنتـرل     

آلودگی محیط زیست دریا مـورد بحـث قـرار    

 1982بــر اســاس کنوانســیون . گرفتــه اســت

ورت ند بر حسب مورد بـه صـ  ا کشورها موظف

فردي یا جمعی و منطبق با ایـن کنوانسـیون   

که براي جلوگیري، کاهش و را کلیه اقداماتی 

کنتـرل آلــودگی محـیط زیســت دریـا از هــر    

ــد ،باشــد منبــع، ضــروري مــی  بــه عمــل آورن

  .)85-86،صص1383پورنوري و حبیبی،(

همچنین کشورها باید همه اقدامات الزم 

کـه  را به عمل آورند تا اطمینان حاصل کنند 

هاي تحت صـالحیت یـا کنتـرل آنهـا      فعالیت

شـوند کـه موجـب خسـارت      چنان انجام مـی 

ناشی از آلودگی به کشورهاي دیگر یا محـیط  

شــوند و آلــودگی ناشــی از  زیســت آنهــا نمــی

هـاي تحـت صـالحیت یـا      حوادث یا فعالیـت 

کنترل آنها به خارج از نـواحی کـه آنهـا حـق     

 حاکمیت خود را مطـابق بـا ایـن کنوانسـیون    

اقـدامات  . یابـد  کنند، گسترش نمـی  اعمال می

محیطـی   ها براي کـاهش اثـرات زیسـت    دولت

ویژه بـراي امـور زیـر انجـام      هآلودگی دریاها ب

  :خواهند شد

ر یـا مهلـک   ریختن مواد سمی، مض .1

در دریا، به خصوص آنهـایی کـه از   

ــق    ــی، از طری ــابع زمین ــق من طری

هــوایی یــا از طریــق ریخــتن زبالــه 

  .م دارنداستمرار و تداو

ــودگی ناشــی از کشــتی  .2 ــه  آل ــا، ب ه

خصـــوص اقـــدامات مربـــوط بـــه 

جلـوگیري از تصــادفات و اقــدام در  

موارد فـوري و اضـطراري، تضـمین    

ایمنی عملیات در دریـا، جلـوگیري   

هاي عمدي و غیرعمـدي و   از تخلیه

تجهیــزات، تنظــیم طــرح، ســاخت، 

 ها؛ عملیات و اداره کشتی

 آلودگی ناشی از تأسیسـات و ادوات  .3

ــتفاده در اکتشـــاف و    ــورد اسـ مـ

برداري از منابع طبیعی بستر و  بهره

زیربستر دریا، به خصوص اقـدامات  

مربوط بـه جلـوگیري از حـوادث و    

اقــدام در مــوارد فــوري و ضــروري، 

تضمین ایمنـی عملیـات در دریـا و    

زات و تنظیم طـرح، سـاخت، تجهیـ   

 اداره این تأسیسات و ادوات؛

ت و آلودگی ناشی از سـایر تأسیسـا   .4

ادوات مــورد اســتفاده در محــیط   

زیست دریا، بـه خصـوص اقـدامات    

مربوط بـه جلـوگیري از حـوادث و    
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اقدام در موارد فـوري و اضـطراري،   

تضمین ایمنـی عملیـات در دریـا و    

تنظیم طراحی، سـاخت، عملیـات و   

 .اداره این تأسیسات و ادوات

ــد   ــن، در بن ــر ای ــزون ب ــاده  5اف  194م

اهــا بــر انجــام حقــوق دری 1982کنوانســیون 

ــت    ــت و حفاظــ ــدامات الزم در حمایــ اقــ

هــاي کمیــاب یــا شــکننده و نیــز  اکوسیســتم

زیستگاه نمونه موجودات بسیار کاهش یافتـه،  

ــواع دیگــر   ــا خطــر، و ان ــد ی در معــرض تهدی

در ایـن  . موجودات دریایی تأکید شـده اسـت  

کنوانسیون این نکته مهم نیز مورد توجه قرار 

دامات مربـوط بـه   گرفته است که در انجام اقـ 

جلوگیري، کاهش یا کنتـرل آلـودگی محـیط    

زیست دریا، کشورها باید چنـان عمـل کننـد    

که به طور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم، ضـرر و     

خسارت را از یک ناحیه به ناحیه دیگر منتقل 

ننمایند یا یک نوع آلـودگی را بـه نـوع دیگـر     

 UNCLOS, 1982, Section) تبـدیل نکننـد  

12).  

در  ،تر نیـز اشـاره شـد   پیش طور که همان

حقوق دریاها بر لزوم توجه  1982کنوانسیون 

ــا در ســاخت جز  ــه محــیط زیســت دری ــر ب ای

اي  به گونـه  اي شده است؛ مصنوعی توجه ویژه

که شرط الزم براي ساخت ایـن جزایـر عـدم    

ــده و   ــابع زن ــه محــیط زیســت و من آســیب ب

غیرزنده موجود در بسـتر و زیربسـتر دریاهـا    

ها بـر اسـاس مـاده     زیرا دولت .ذکر شده است

در مــورد حمایــت و  1982کنوانســیون  235

حفاظت از محیط زیست دریا مسئول هستند 

الملـل   و این مسئولیت مطابق بـا حقـوق بـین   

  .(UNCLOS, 1982, Article 235) باشد می

ــیون   ــر کنوانســـ ــالوه بـــ ، 1982عـــ

اي مـوارد   هاي دیگري نیز در پـاره  کنوانسیون

ــ  ــوع محــیط زیس ــه موض ــاره ب ــا اش ت دریاه

ــته ــیاري از   . انــد داش ــتا در بس ــن راس در ای

المللـی محـیط زیسـت،     هاي بـین  کنوانسیون

زیسـت دریـایی در     بخشی مهم براي محـیط 

براي مثال در کنفرانس . نظر گرفته شده است

دولـت   172با شـرکت   1992ریو که در سال 

الدولی وابسته به سازمان ملل  سازمان بین 6و 

انیرو برزیل برگزار شـد یـا در   متحد در ریودوژ

سند مهم محیط زیست در ژوهانسبورگ کـه  

به سند نشسـت سـران بـراي توسـعه پایـدار      

ــال   ــور  2002مشــهور اســت و در س ــا حض ب

بســیاري از ســران و نماینــدگان دولتــی و    

بـه   ،غیردولتی اکثریت کشـورها برگـزار شـد   

آلودگی دریاها به عنـوان یکـی از موضـوعات    

 ه شــــده اســــتبســــیار مهــــم پرداختــــ

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

الملل  به طور کلی و با بررسی حقوق بین

توان اصـول حقـوقی    محیط زیست دریاها می

  :زیر را استخراج نمود
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ها در  پذیري دولت اصل مسئولیت. 1

این اصـل بـدین    :زیست پاسداري از محیط

هــا نســبت بــه آلــودگی  معناســت کــه دولــت

مین آنهــا ریشــه زیســت کــه از ســرز محــیط

بــدون توجــه بــه اینکــه از ســوي  ،گیــرد مــی

کارگزاران دولتـی یـا شـهروندان آنهـا باشـد،      

ایـن اصـل ایجـابی اسـت و     . مسئول هسـتند 

ها موظف هستند با اقدامات پیشـگیرانه   دولت

  .جلوي آلودگی را بگیرند

بر ایـن اسـاس   : اصل همسایه خوب. 2

ها مکلف هستند با توجـه بـه یکپارچـه     دولت

زیست، تدابیر الزم براي پاسداري  دن محیطبو

ــود    ــاي خ ــت در درون مرزه ــیط زیس از مح

بیندیشند تا دیگر کشورها از همسـایگی آنهـا   

  .آسیب نبینند

اصل تـدابیر احتیـاطی پـیش از    . 3

این اصل بدین معناسـت کـه کـاربران     :عمل

ــ فنــاوري ــدابیري هــاي ن وین بایــد از پــیش ت

هـا بـر    بخش بـراي آنکـه آن فنـاوري    اطمینان

محیط زیست اثر منفی نگذارند، بیندیشـند و  

در صورت زیانبار بودن آنها، مسئول خواهنـد  

بــه عبــارت بهتــر مطالعــات اثــرات     . بــود

محیطــی پــیش از اجــرا بایــد صــورت  زیســت

  .بگیرد

اصل پرداخت خسـارت از سـوي   . 4

دولتی که سبب آلودگی عمدي  :کننده آلوده

جبـران   باید خسارت را ،شود یا غیرعمدي می

  .کند

بر ایـن اسـاس    :اصل توسعه پایدار. 5

پاسداري از محیط زیست بخـش جدانشـدنی   

شـود   توسعه در ابعـاد مختلـف محسـوب مـی    

  .)78،ص1386امیدي،(

ــه   در ســاخت جزایــر مصــنوعی توجــه ب

المللـی از اهمیـت بـاالیی     منافع جامعـه بـین  

 الملـل محـیط   در حقوق بـین . برخوردار است

نکته مـورد توجـه قـرار     زیست دریاها نیز این 

اگر ساخت جزایر مصنوعی آثار رو  از این. دارد

بار محیط زیسـتی داشـته باشـد، حقـوق      زیان

المللی را بر منـافع   الملل منافع جامعه بین بین

  . دهد دولت سازنده برتري می

ــه جغ    ــدات  حیطــ ــایی معاهــ رافیــ

اي بـا سـایر    محیطی به میزان گسـترده  زیست

وضوعات محیط زیرا م معاهدات متفاوت است،

هـاي یـک زنجیـر بـه      زیستی به مثابـه حلقـه  

این معاهدات عموماً . باشند یکدیگر متصل می

ترك بشریت مورد پذیرش بر اساس منافع مش

اهداف آنها حمایت از زنـدگی   اند و قرار گرفته

گیاهــان و جــانوران وحشــی،    هــاي  گونــه

ها، هوا، خاك و به طور کلی طبیعـت   اقیانوس

در این باره اعالم » ریو«میه اعال 7 اصل. است

هـا بایـد جهـت حفاظـت،      دولت«: دارد که می

حمایت و بازگردانـدن سـالمت و یکپـارچگی    
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اکوسیستم کـره زمـین بـا روحیـه مشـارکت      

ها بـا توجـه بـه     دولت. جهانی همکاري نمایند

محیطـی   هاي متفاوت در انحطاط زیست مسه

هاي مشـترك امـا متفـاوت     جهانی، مسئولیت

  .(www.unep.org/rio) »رنددا

پیامـدهاي سـاخت جزایـر    ـ 3

ــرایط  مصــــنوعی بــــر شــ

  محیطی خلیج فارس زیست

بر اساس آمار کارشناسان محیط زیسـت  

کننده خلـیج   عوامل آلودهترین  دریایی، بزرگ

کش، سکوهاي  وآمد تانکرهاي نفت فارس رفت

ــگاه  ــی، پاالیش ــاحلی   نفت ــات س ــا و تأسیس ه

میلیون بشکه نفت  17حمل روزانه . باشند می

هرمـز و احتمـال نشـت نفـت از      خام از تنگه

محیط زیست این منطقه سخت ها به  نفتکش

هـزار تـانکر    25ساالنه حـدود  . زند آسیب می

 40گذرنـد و نزدیـک    نفتی از تنگه هرمز مـی 

ــل   ــد از ک ــل   درص ــانی را حم ــادرات جه ص

بینی شده اسـت کـه تـا سـال      پیش. کنند می

 5/29فـارس   کشورهاي حاشیه خلـیج  2030

ــد    ــادر کنن ــت در روز ص ــکه نف ــون بش  میلی

(International energy outlook, 2009, 

p.33) .گرفتـه   هاي صورت بینی بر اساس پیش

ــدود     ــاالنه ح ــوازن، س ــه آب ت  2از راه تخلی

ي خلـیج فـارس   هـا  میلیون بشکه نفت به آب

ریـاي  عـالوه بـر ایـن، بسـتر د    . کند نشت می

هـاي پیچیـده    خلیج فارس برخوردار از شبکه

خطوط انتقال نفت است که گذشته از نشـت  

گاهی با شکسته شدن لوله هـاي  طبیعی آنها، 

شـود،   ور در آب که معموالً گزارش نمی غوطه

هـا   ت مقادیر چشمگیري نفت به آبعامل نش

از اثرات زیان بار فوق، پراکنده شدن . شود می

فلزات سبک و سـنگین در آب دریاسـت کـه    

 کنــد در آن را تهدیــد مــیزنــدگی جانــداران 

ز آنجــــا کــــه ا .)113ص ،1388 ربیعــــی،(

بسته است که تنها از  فارس دریایی نیمه خلیج

هاي آزاد ارتباط دارد،  طریق تنگه هرمز با آب

سـال   4محیطی حداقل تا  هاي زیست آلودگی

ماننـد و بـه دور خـود     در این دریا بـاقی مـی  

سـت کـه   این شرایط باعـث شـده ا  . گردند می

فـارس   محیطـی خلـیج   آلودگی زیسـت  میزان

ــتانداردهاي    ــتر از اسـ ــر بیشـ ــدین برابـ چنـ

اي ویژه در  المللی باشد و به عنوان منطقه بین

برنامه محیط زیست ملل متحد گنجانده شود 

ــرم،( ــرایط   .)19ص ،1387 کهـ ــن شـ در ایـ

ساخت تأسیسات دریایی و جزایر مصنوعی بر 

محیطـی ایـن منطقـه     وخامت اوضـاع زیسـت  

 .دافزای می

ــروژه    ــدد  در حــال حاضــر پ ــاي متع ه

ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس وجود 

کویـت   ،4بحرین ساخت جزیره دو دریـا . دارد

                                       
4. Two Seas Island 
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، قطـر سـاخت   5ساخت جزیره تفریحـی سـبز  

با امکانات کامل براي زنـدگی   6جزیره مروارید

هزار نفر و امارات متحـده عربـی سـاخت     30

تــرین جزیــره  عنــوان بــزرگ هبــ7جزیــره لولــو

ــاخت     ــوظبی، سـ ــان در ابـ ــنوعی جهـ مصـ

ــرج ــرب ب ــ  8الع ــی ب ــی از   هدر دوب ــوان یک عن

اي  هاي جهان که روي جزیره ترین سازه مرتفع

متـري سـاحل قـرار دارد و     280مصنوعی در 

در دوبـی آغـاز   را  9ساخت جزایر نخل جمیره

 ,Tsaltas and Tilemachos, 2009) اند کرده

p.5).  

له دست زدن به ساختار اکولوژیک و شاک

ـ   زیست ویـژه دریاهـاي    همحیطی هر منطقـه ب

محیطـی و   عمیق و باستانی با ضایعات زیست

در ایـن  . مخرب طبیعـی همـراه خواهـد بـود    

هــاي جبــران ناپــذیري از نظــر  فرآینــد زیــان

محیط زیست و نیز ادامـه حیـات جانـداران و    

هاي گیـاهی و مرجـانی منطقـه متوجـه      گونه

خواهـد  فـارس   اقلیم باستانی و دیرپاي خلـیج 

همان حلقه مفقوده و  ها دقیقاً شد و این زیان

اي اسـت کـه در جریـان     شـده  نکته فرامـوش 

  .خورد احداث جزایر مصنوعی به چشم می

اي جزایر مصنوعی در ه هر کدام از پروژه

ــی  ــارس مـ ــیج فـ ــاظ   خلـ ــه لحـ ــد بـ تواننـ

                                       
5. The Green Island 
6. The Pearl Island 
7. LuLu Island 
8. Burj Al-Arab 
9. The Palm Jumeireh’s 

ــی محیطــی، پی زیســت ــدهاي منفــی فراوان ام

یـر  در میان آنها سـاخت جزا  اما داشته باشند،

 مصنوعی در سواحل امارات متحـده عربـی بـا   

هـاي   توجه بـه حجـم گسـترده انجـام پـروژه     

محیطـی فراوانـی    اجرایی از پیامدهاي زیسـت 

خـوردار اسـت کـه بایــد مـورد توجـه قــرار      بر

 . (Salahuddin, 2006, p.96)گیرد

فـارس   مصـنوعی در خلـیج   احداث جزایر

ي توسط دولت امـارات متحـده   به صورت جد

. گیري شده اسـت  هاي اخیر پی العربی در س

جزیـره مصـنوعی در    325این دولت سـاخت  

فـارس را در دسـتور کـار خـود      هاي خلیج آب

هر  10سه جزیره به شکل نخل. قرار داده است

کیلومتر، یک جزیـره بیضـوي    6یک به طول 

و جزیـره  ) 11به شکل نقشه پـنج قـاره جهـان   

کیلومتر و  9به طول  12دیگري به نام کنار آب

ــرض  ــر   6و ع ــر جزای ــیش از دیگ ــومتر ب کیل

هـا بـا    ایـن پـروژه  . اند پیشرفت فیزیکی داشته

اهداف اقتصادي و براي جذب جهـانگردان در  

همزمان بـا پایـان یـافتن    . باشند حال اجرا می

کار ساخت نخستین جزیـره نخـل، بـه گفتـه     

 بیلیـون متـر   65/1مجریان، براي ایـن پـروژه   

جـا   میلیون تن سنگ جابه 87مکعب ماسه و 

شده و براي اتمام آن یک بیلیـون تـن سـنگ    

                                       
10. Palmlands 
11. The world map 
12. Waterfront 
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ــت   ــده اســ ــل آورده شــ ــه محــ ــز بــ  نیــ

  .)73،ص 1386امیدي،(

ــت  ــارس داراي زیس ــیج ف ــاه خل ــاي  گ ه

کـه در   اي با تنوع بسیار است، به طوري عمده

گونه از  600هاي دریایی آن بیش از  بین علف

هـاي   آبسـنگ . کنند جانوران آبزي زندگی می

ختان حرّا، مانگرو، مرجانی، جوامع جلبکی، در

گونه نادر 5گونه میگو و  15گونه ماهی،  500

هـاي منحصـر بـه     پشت دریایی از دیدنی الك

به لحاظ تنـوع گونـه هـاي    . فرد این دریاست

ــورد توجــه  گیــاهی،  ــه همــواره م ایــن منطق

تنوع رنگ و زیبایی . است شناسان بوده زیست

خلـیج فـارس موجـب     13هاي مرجانی آبسنگ

. و حیرت آنان شـده اسـت   جلب نظر غواصان

ه بـه آنهـا جـواهر دریـایی لقـب      کـ  به طـوري 

ــد داده ــده   . ان ــارات متح ــواحل ام ــا در س تنه

ــی ــل«عرب ــانی را   5» ریگ ــه مرج ــوع جامع ن

 ,Rigel, 1999)شناسایی و معرفی کرده است 

pp.65-69) .   ــزایش ــا افـ ــت بـ ــی اسـ طبیعـ

محیطـی و سـاخت جزایـر     ي زیستها آلودگی

مند دریـایی کـه   مصنوعی این موجودات ارزش

ل بســـیار مهمـــی در تـــداوم چرخـــه عامـــ

باشـند، در   محیطـی خلـیج فـارس مـی     زیست

 .معرض خطر قرار خواهند گرفت

                                       
13. Coral Reefs 

بر اساس برنامه محیط زیست سازمان    

د خلـیج فـارس جـزو منـاطق ویـژه      ملل متح

ــت ــی ا زیس ــزان   محیط ــرا می ــده زی ــالم ش ع

برابـر بیشـتر از    47هاي خلیج فـارس   آلودگی

ــ ــدانی و ( الم شــده اســتحــد متوســط اع ول

  .)242ص  ،1380شناس،  حق

ــازمان    ــان سـ ــاظر   کارشناسـ ــاي نـ هـ

المللی در مراحل نخستین ساخت جزایـر   بین

ین رفتن تنهـا سـاحل مرجـانی    مصنوعی، از ب

ــدن   شـــناخته ــران شـ ــی، ویـ ــده در دوبـ شـ

هـاي دریـایی و    پشت هاي ساحلی الك آشیانه

ــفاف  ــدیل آب ش ــن   تب ــه لج ــا ب زار را از  دری

بـا  . داننـد  دهاي سـاخت ایـن جزایـر مـی    پیام

عنایــت بــه در هــم تنیــدگی محــیط زیســت 

ارس ایـن  ویژه در مناطقی ماننـد خلـیج فـ    هب

محیطـی منفـی    عمل قطعاً پیامدهاي زیسـت 

براي کشورهاي منطقه در بر خواهد داشـت و  

و در نظــر  لـذا اصــل رعایــت حقــوق دیگــران 

المللـی در حقـوق    گرفتن منافع جامعـه بـین  

ل که در کنوانسیون حقوق دریاها نیز المل بین

با ایـن عمـل    ،مورد تأیید و تأکید قرار گرفته

  .مغایرت خواهد داشت

هاي  عالوه بر امارات متحده عربی؛ دولت

بحـرین، کویــت و قطــر نیــز در ایــن راه گــام  

اکنـون کشـور قطـر بخشـی از      هم. اند برداشته

مناطق ساحلی خود را خشکانده تا فرودگاهی 
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ادامـه ایـن رونـد    . ی را احـداث کنـد  الملل بین

محیطـی   آینده روشنی را براي وضعیت زیست

  .کند فارس ترسیم نمی  خلیج

ــیون  -4 ــت 1978کنوانس  کوی

  )راپمی(

ایران، بحرین، قطر، عراق،کویـت، عمـان،   

ــی   عربســتان ســعودي و امــارات متحــده عرب

 1978کشــورهایی هســـتند کــه در ســـال   

زیسـت  اي حفاظت از محیط  سازمان منطقه«

اي کویـت   کنوانسـیون منطقـه  «یـا  14»دریایی

براي همکاري درباره حمایت و توسعه محـیط  

را به تصویب » زیست دریایی و نواحی ساحلی

این کنوانسیون ضـمن اعـالم اینکـه    . رساندند

محسـوب  منطقه خلیج فارس از مناطق ویـژه  

شود، تدابیري را بـراي حفـظ اکوسیسـتم     می

کنوانسـیون   طبیعی منطقـه از طریـق انعقـاد   

مذکور و پروتکل هاي الحاقی اندیشیده اسـت  

  .)70،ص1385فهیم دانش، (

وانسیون مذکور دول عضـو  در مقدمه کن

الرعایـه   اند که اهـداف زیـر را الزم   متعهد شده

  :بدانند

ــژه     .1 ــیات وی ــه خصوص ــه ب ــا توج ب

هیدروگرافیک و اکولوژیـک محـیط   

زیســـــت دریـــــایی منطقـــــه و 

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

پذیري خـاص آن نسـبت بـه     آسیب

ــرورت   آ ــاهی از ض ــا آگ ــودگی و ب ل

ــه    ــان از اینکــ ــول اطمینــ حصــ

هاي مربوط به توسعه شهر و  فعالیت

روستا و در نتیجه استفاده از زمـین  

باید به نحـوي صـورت پـذیرد کـه     

منابع دریایی و تأسیسات و وسـایل  

رفاهی سـواحل حفـظ شـود و ایـن     

توسعه بـه محـیط زیسـت دریـایی     

  .لطمه وارد نسازد

ل اطمینــان از بــا اعتقــاد بــه حصــو .2

اینکه جریانات توسـعه صـنعتی بـه    

هیچ وجه به محیط زیست دریـایی  

در منطقه آسـیب نرسـاند و منـابع    

زنده در آن و سالمت انسـان را بـه   

 .خطر نیندازد

با وقوف بر لـزوم اتخـاذ یـک روش     .3

ــورد اســتفاده از   مــدیریت جــامع م

ــ  ــواحی محــیط زیســت دری ایی و ن

هاي مربوط  ساحلی که نیل به هدف

ه محیط زیست و عمران و توسـعه  ب

پـذیر   را به نحوي هماهنـگ امکـان  

 .سازد

نوانسـیون دولـت هـاي    این ک 3در ماده 

اند که به صورت انفرادي یـا   عضو متعهد شده

ــن     ــق ای ــدامات الزم را طب ــه اق ــی کلی جمع
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االجرایی که در  هاي الزم کنوانسیون و پروتکل

براي جلوگیري یـا کاسـتن    ،آن عضویت دارند

ودگی محیط زیست در منطقه دریـایی و  از آل

ــا ــودگی اتخــاذ کننــد مبــارزه ب همچنــین . آل

هاي متعاهد بـه منظـور وضـع و اتخـاذ      دولت

هـاي   ها و خط مشـی  اي و رویه منطقهضوابط 

شده بـراي جلـوگیري و یـا کاسـتن از      توصیه

آلودگی از کلیه منابع آلودگی و مبارزه بـا آن  

ــا هــدف ــا هــاي ایــن کنوانســیون،  موافــق ب ب

المللــی و  هــاي صــالحیتدار بــین   ســازمان

اي همکــاري نمــوده و    اي و ناحیــه  منطقــه 

یکدیگر را در انجام تعهـدات خـود مسـاعدت    

  خواهند کرد

 (www.ropme.com/objectives). 

) راپمـی (کنوانسـیون کویـت    13ماده    

کنوانسیون حقوق دریاها یک  235مانند ماده 

ــ  ــراي تهیــه مقــررات در زمین ه تعهــد کلــی ب

مسئولیت و خسـارت بـراي کشـورهاي عضـو     

: بــر اســاس ایــن مــاده. ه اســتتعیــین نمــود

شـوند کـه در    هاي متعاهد متقبل مـی  دولت«

هاي مربوط بـه   تدوین و قبول مقررات و روش

  :تعیین موارد زیر با یکدیگر همکاري کنند

مسئولیت مدنی و جبـران خسـارت    .1

دریا ناشی از آلودگی محیط زیست 

المللی  ن مقررات بینبا در نظر گرفت

  مربوط؛

مسئولیت و جبران خسـارت ناشـی    .2

و از نقض تعهدات ایـن کنوانسـیون   

 هاي آن؛ پروتکل

در این ماده دو نـوع مسـئولیت حقـوقی    

مسئولیت ناشی از ) الف :بینی شده است پیش

مسئولیت ناشی  )ب ؛المللی نقض مقررات بین

هـاي   ز نقض تعهدات کنوانسـیون و پروتکـل  ا

 .آن

ن شرایط کشـورهایی کـه در حـال    در ای

ــارس    ــیج ف ــر مصــنوعی در خل ــاخت جزای س

بایــد عــالوه بــر توجــه بــه مقــررات  ،هســتند

اي  یون حقوق دریاها به مقررات منطقهکنوانس

بر اسـاس ایـن   . نیز توجه الزم را مبذول کنند

هــاي ســازنده نســبت بــه  کنوانســیون دولــت

هرگونه تخریب محیط زیست مسئول بـوده و  

ه خسارتی را بـه محـیط زیسـت    در صورتی ک

ــد،   ــا کشــورهاي همجــوار وارد کنن منطقــه ی

موظف هستند که ضـمن پـذیرش مسـئولیت    

افـزون  . نسبت به جبران خسارت اقدام نمایند

بر این، آنها متعهد هسـتند کـه پـیش از هـر     

اقدامی پیامدهاي زیسـت محیطـی آن را نیـز    

مــورد ارزیــابی و مطالعــه قــرار داده و ســپس 

واهد این در حالی اسـت کـه شـ   . داقدام نماین

ه شده حاکی از عدم توجـ  موجود و اسناد ارائه

محیطی و  کشورهاي سازنده به مقررات زیست
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رعایت حقوق همگان در سـاخت ایـن جزایـر    

  .است

 فرجام

خلیج فارس پـس از خلـیج هادسـون،       

ــزرگ ــه   ب ــره زمــین اســت ک ــرین خلــیج ک ت

از منـــابع آن میـــان  دسترســـی و اســـتفاده

بـر  . اي تقسـیم شـده اسـت    ي حاشیهکشورها

اساس برآوردهـاي صـورت گرفتـه آب خلـیج     

بـار   سال یک 5فارس از طریق تنگه هرمز هر 

بنــابراین، هــر تغییــري در . عــوض مــی شــود

ــت ــعیت زیس ــل   وض ــر ک ــه ب ــی منطق محیط

اکوبیولوژي خلیج فارس مؤثر است و هر نـوع  

بـر  . آلودگی در آن بر کـل کشـورها اثـر دارد   

محیطی در هر جایی  اي زیسترآوردهاساس ب

از دریا کـه بـر آن خـاك ریختـه شـود، کـل       

ــته    ــمت کش ــترزي در آن قس ــودات بس موج

شوند و افزون بر آن کدورت آب تـا شـعاع    می

چند کیلومتري باال رفته و سبب از بین رفتن 

شود،  می ها، ماهیان و جانداران دریایی مرجان

کدورت آب حسـاس  چرا که این موجودات به 

بـا فیلتـر    تنان هـم کـه   همچنین نرم .هستند

کننـد، بـه علـت نبـود      کردن آب زندگی مـی 

هـاي   ایجـاد سـازه  . رونـد  اکسیژن از بـین مـی  

ریا، الگـوي جریـان   مصنوعی با خاکریزي در د

در نتیجه مبادله آب بـه  . دهد آب را تغییر می

ه و مـواد غـذایی آبزیـان    خوبی صورت نگرفتـ 

طرح در بر اساس معیارهاي م. شود تأمین نمی

کنوانسیون حقوق دریاها راجع بـه   123ماده 

دریاهاي بسـته و نیمـه بسـته، خلـیج فـارس      

زیرا تنها از  ،آید دریاي نیمه بسته به شمار می

طریق تنگه هرمز به دریاي عمان و از آنجا به 

بر اسـاس مـاده   . شود اقیانوس هند مرتبط می

ــت ــور   مــذکور، دول ــد در ام هــاي ســاحلی بای

ـ  مختلف م بـرداري از حقـوق و    ه بهـره ربـوط ب

 .انجام تکالیف خود با یکدیگر همکاري کنند

الملـل   اگر چه کنوانسیون حقوق بـین    

دریاها ساخت جزایر مصنوعی را ممنوع اعالم 

ــن کنوانســیون   ــواد مختلــف ای نکــرده و در م

 ،ساخت این جزایر غیرقانونی تلقی نشده است

ولی همواره یک قیـد اساسـی پـس از اجـازه     

ــت  آورده شــدهســاخت  ــارت از رعای و آن عب

یطی در فرآیند سـاخت ایـن   مح مسائل زیست

اي  در کنوانســیون منطقــه. باشــد جزایــر مــی

راپمـــی نیـــز بـــه علـــت وضـــعیت خـــاص 

یطـی خلـیج فـارس هرگونـه اقـدام      مح زیست

ول هـــا را منـــوط بـــه رعایـــت اصـــ دولـــت

محیطی کرده و در صورت عدم رعایـت   زیست

وظــف بــه هــاي عضــو را م ایــن اصــول دولــت

  .پرداخت خسارت نموده است

رسد ساخت جزایـر مصـنوعی    به نظر می

ــیج ــا    در خل ــبی ب ــازگاري مناس ــارس از س ف

محیطی این منطقه برخـوردار   وضعیت زیست
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تـر از   نیست و شـرایط ایـن منطقـه را وخـیم    

ساخت این جزایر کـه در  . گذشته خواهد کرد

پیامـدهاي   ،برخی از کشورها آغاز شده اسـت 

  :زیر را خواهد داشت محیطی زیست

فارس بر اثـر    سواحل مرجانی خلیج .1

اخت این جزایر متحمـل  عملیات س

  .ي خواهند شدهاي جد آسیب

ــر    .2 ــول جزای ــوذ ط ــه نف ــه ب ــا توج ب

هاي خلـیج فـارس    مصنوعی در آب

رسد،  که طول آنها به کیلومترها می

ــان  ــیر جری ــر   مس ــی تغیی ــاي آب ه

 .خواهند یافت

ــل .3 ــی از    گ ــده ناش ــرون آم والي بی

هـاي پـاکیزه    خت این جزایر، آبسا

پیرامــون آنهــا را آلــوده کــرده و    

هاي جـانوري را دشـوار    گونه زیست

 .خواهد نمود

4.   ــوي جریانــــات مــــد ي در الگــ

فارس که معمـوالً اثـر آن بـر     خلیج

ــیج   ــمال خل ــواحل ش ــارس و   س ف

جریانات جزري کـه معمـوالً اثـرات    

فـارس   آن بر سواحل جنوبی خلـیج 

 .مودباشد، تغییر خواهد ن می

ــوب .5 ــر    رس ــت جزای ــذاري در پش گ

مصنوعی، غیر از استحصال هـزاران  

هکتـــار زمـــین ســـاحلی توســـط 

کشورهاي سازنده و افزایش خطوط 

ساحلی آنها، تغییرات اثـرات امـواج   

 .دریا را دربرخواهد داشت

ســاخت جزایــر مســکونی و جــذب  .6

گردشــگران خــارجی رونــد ریــزش 

فاضالب و پسـماندهاي انسـانی در   

بـه همـراه خواهـد     خلیج فـارس را 

 .داشت

  منابع زنده منحصر بـه فـرد خلـیج    .7

هاي محیط  ش آلودگیفارس با افزای

 .ي خواهند دیدزیستی آسیب جد 

ــیط  .8 ــودگی مح ــزایش آل ــت   اف زیس

برگیاهان دریایی، جوامع جلبکـی و  

هاي حرّا تأثیر منفی خواهـد   جنگل

 .داشت

اي با شرایط خـاص   فارس منطقه خلیج   

محیطی اسـت کـه    زیست و شکننده به لحاظ

ــات    ــا مالحظ ــد ب ــدامی در آن بای ــه اق هرگون

طـور کـه    همـان . محیطی همـراه باشـد   زیست

تر ذکر شد، بر اساس کنوانسـیون حقـوق   پیش

ــی  ــاحلی م ــورهاي س ــا، کش ــد در  دریاه توانن

هاي تحت حاکمیـت خـویش بـه احـداث      آب

بنـابراین سـاخت   . جزایر مصنوعی اقدام کنند

ممنوع نشـده   نوعی توسط کشورهاجزایر مص

ــت، امــ  ــن جزایــر بایــد    اس ا در ســاخت ای

محیطــی و منــافع  هــاي زیســت ریــزي برنامــه
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متقابل همسایگان دریایی نیز مورد توجه قرار 

در صورت عدم توجه به منافع  بنابراین، .گیرد

 ها و تخریب محیط زیسـت سـاخت   سایر ملت

الملـل دریاهـا    این جزایر از منظر حقوق بـین 

  .پذیرفته شده نیست

  

  منابع فارسی

الملـل و سـاخت    حقـوق بـین  «، )1386(  امیدي، علی .1

 –ماهنامـه اطالعـات سیاسـی    ، »جزایر مصـنوعی 

 .237 – 238شماره ، اقتصادي

حقـوق   ،)1383(حبیبـی،  محمـد  پورنوري، منصور و  .2

 الملـل دریاهـا؛ کنوانسـیون حقـوق دریاهـا      بین

ــوب ( ــاپ اول، )1982مص ــرانچ ــی   :، ته ــز مل مرک

 .شناسی اقیانوس

 ،)1380( جعفري ولدانی، اصغر و حـق شـناس نیلـوفر    .3

مؤسسـه انتشـاراتی   : تهران، الملل بینایران و حقوق 

 .پازینه

خلیج فارس؛ نفت و محـیط  « ،)1388( ربیعی، حسین .4

، »زیست در جستجوي راهی بـراي سـودمندي پایـدار   

، شـماره  اقتصـادي  -ماهنامه اطالعـات سیاسـی   

269-270 

الملل  حقوق بین ،)1383( ضیایی بیگدلی، محمد رضا .5

 .انتشارات گنج دانش: تهران،عمومی

حقوق محـیط زیسـت   «  ،)1385(  فهیم دانش، علی.  .6

ماهنامـه  ، »)راپمـی (خلیج فارس و کنوانسیون کویت
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