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Spatial Planning Legal and Geopolitical Consequences in 
Coastal Areas(Case study: UAE Artificial Islands)

[1] The marine environmental impacts of artificial island construction Dubai, UAE [2] International
law and artificial island construction in Persian Gulf [3] The artificial islands in the Persian Gulf: A
political and legal analysis [4] The international legal regime of artificial islands [5] Artificial islands 
in the law of the sea  [6] Legal regime of the artificial islands in the Persian Gulf  [7] United Nations 
convention on the law of the sea [8] New land for peace: An overview of international legal aspects 
[9] International law of the sea: The law of the sea convention 1982 [10] Build artificial islands in the 
Persian Gulf from the perspective of international environmental law [11] The international law of the 
sea [12] Kuwait regional convention for co-operation on the protection of the marine environment
from pollution [13] Protocol concerning regional cooperation in combating pollution by oil and other 
harmful substances in cases of emergency (Kuwait, 24 April 1978 equal to 1357/2/5) [14] Studies of 
geomorphology and sedimentology changes on the South East coasts of the Persian Gulf due to UAE
manmade islands [15] Evaluation of parliament research center of the effects of establishing artificial
islands in Persian Gulf [16] Countries and boundaries in the geopolitical region of the Persian Gulf: 
Writings of on the political geography of the Persian Gulf [17] Map of the Iranian marine areas in the 
Persian Gulf with the United Arab Emirates [18] The consequences of constructing artificial islands in
the Persian Gulf by the United Arab Emirates for Iran [19] Law of sea [20] In respect of the application
of the straight baselines system to a part of the coast of the United Arab Emirates [21] Territoriality 
of the United Arab Emirates on the Persian Gulf (with emphasis on the new territorialities) [22] 
Offshore boundary agreement between Abu Dhabi and Dubai, 18 February 1968 [23] Federal law
no. 19 of 1993 in respect of the delimitation of the maritime zones of the United Arab Emirates, 17 
October 1993 [24] Department of State. Continental shelf boundaries: The Persian Gulf [25] The
photo of artificial islands in United Arabic Emirates [26] Adapting to sea level rise: A law of the sea
perspective [27] Vienna Convention on the Law of Treaties (With annex)

It is notable that the legal and geopolitical aspects are considered as critical dimensions of 
spatial planning because they are the political aspects of spatial planning. The width the 
Persian Gulf and human structures as artificial islands, legal and geopolitical dimension and 
political nature. In this paper, we analyze the legal and geopolitical consequences of the UAE’s 
artificial islands. This research is objective, fundamental and in terms of nature and method, 
descriptive-analytical and content analysis. To this end, the maritime laws of the UAE and other 
international documents have been investigated. In this way, we categorize the consequences 
of the construction of UAE artificial islands into three sub-topics: Environmental legal issues, 
borderline delineation, and coastal advancement toward the sea. There are no legal prohibitions 
on the construction of artificial islands by the UAE. Therefore, the erosion and sedimentation 
of the UAE’s coastal environment may make the country a displacement of maritime 
boundary lines. However, it is not acceptable due to several reasons, e.g., multilateralism of 
the international treaties, confliction with international laws such as the Convention of 1969, 
incompatibility with international norms, special conditions of the Gulf, the UAE’s destructive 
and unilateral performance, and the impact of human factors. Therefore, the UAE needs to 
assess the environmental impact of the construction of artificial islands and bring awareness to 
the countries of the region. Additionally, they need to cooperate with neighboring countries to 
protect the sea environment. It should be mentioned that the construction of artificial islands 
has several geopolitical consequences such as possibility of military usage of these structures 
by third countries, destabilizing regional security due to the presence of foreign troops, 
promotion of Iran phobia, the intensification of the territorial and territorial divisions of Iran 
with the UAE, and the involvement of third countries.
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  چکيده

مناطق ساحلی است بعد حقوقی و ژئوپلیتیکی از ابعاد مهم آمایش سرزمین در 
های انسانی آن دهد. پهنه خلیج فارس و سازهکه به آن ماهیت سیاسی می

همانند جزایر مصنوعی، ابعاد حقوقی و ژئوپلیتیکی ماهیتی سیاسی دارند. 
پژوهش حاضر پیامدهای حقوقی و ژئوپلیتیکی جزایر مصنوعی امارات متحده 

یادی و از حیث ماهیت و عربی را تحلیل کرد. این پژوهش از لحاظ هدف، بن
تحلیلی و از نوع تحلیل محتوا است. برای بررسی موضوع،  - روش، توصیفی

المللی بررسی شدند. پیامد قوانین دریایی امارات و سایر اسناد موجود بین
حقوقی احداث جزایر مصنوعی امارات بر سه موضوع شامل مسایل حقوقی محیط 

به طرف دریا تاکید کرده است. از  زیست، تحدید حدود مرزی و پیشروی ساحل
لحاظ حقوقی منعی برای احداث جزایر مصنوعی توسط امارات وجود ندارد. 

گذاری محیط ساحلی امارات ممکن است، این کشور را بر فرسایش و رسوب
دلیل جایی و تغییر خطوط مرز دریایی مجاب نماید. این ادعا بهجابه

المللی همانند ی، تعارض آن با قوانین بینالمللبودن قراردادهای بینچندجانبه
المللی، شرایط ویژه ، ناسازگاری با عرف بین۱۹۶۹کنوانسیون معاهدات سال 

سویه امارات، نقش عوامل انسانی در تخریب خلیج فارس، عملکرد تخریبی و یک
محیط باید آثار  سواحل امارات و غیره قابل پذیرش نیست. همچنین امارات

برساند و  منطقهرا ارزیابی و به آگاهی کشورهای  زایر مصنوعیزیستی احداث ج
د. از پیامدهای برای حفظ محیط زیست دریا همکاری کن کشورهای همسایهبا 

ها توان به استفاده نظامی از این سازهژئوپلیتیکی احداث جزایر مصنوعی می
یگانه، واسطه حضور نیروهای بای بهتوسط کشورهای ثالث، تزلزل امنیت منطقه

هراسی، تشدید اختالفات مرزی و سرزمینی ایران با امارات و دخالت ایران
  کشورهای ثالث و غیره اشاره کرد.

آمایش فضا، جزایر مصنوعی، امارات متحده عربی، پیامد حقوقی و ها: کلیدواژه
  ژئوپلیتیکی

  
  ۲۳/۰۶/۱۳۹۶ تاريخ دريافت:
  ۱۷/۰۱/۱۳۹۷ تاريخ پذيرش:

  r.allahverdizadeh@maragheh.ac.irنويسنده مسئول: *
  
  مقدمه - ۱

ویکم است که های جغرافیایی قرن بیستجزایر مصنوعی از پدیده
نوعی با آمایش سرزمین و مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی به

(ICZM) ارتباط دارند. این نوع جزایر در مقام پدیده جغرافیایی - 
سیاسی هستند، بنابراین ابعاد جغرافیایی، سیاسی، حقوقی، محیط 

 موضوعات از نظامی، اقتصادی و غیره دارند. یکی - زیست، امنیتی
از کشورهای  برخی مناقشه موضوع اخیر هایسال در که جدید

. است دریایی هایمحیط در مصنوعی جزایر احداث ساحلی شده،
 جزایر در نوع این احداث مقررات و تشریح قواعد وجود با

 خالءهای برخی وجود دریاها، المللبین حقوق ۱۹۸۲ کنوانسیون
محیط زیستی  مشکالت از کشورها نگرانی و زمینه این در حقوقی
برخی  میان هاتنش و هااختالف موجب جزایر، این احداث از ناشی
است. بیشتر جزایر مصنوعی در نزدیکی سواحل احداث  شده کشورها

شده است. تحقیق حاضر محدوده مطالعه خود را بر محیط دریایی، 

سیاسی، اقتصادی و در عین حال امنیتی ایران، یعنی خلیج فارس 
معطوف کرده است. تشریح هر کدام از ابعاد جزایر مصنوعی، 

جزایر  نیازمند پژوهشی مستقل است. تحقیق حاضر، موضوع
مصنوعی که در نتیجه آمایش فضا در مناطق ساحلی کشورهای 
حوزه جنوبی خلیج فارس ایجادشده را در چارچوب جغرافیای 
سیاسی دریاها بررسی و تحلیل کرده است. ابعاد مختلف جزایر 
مصنوعی خلیج فارس اعم از بعد سیاسی، سرزمینی، محیط زیست، 

خیر، مورد مداقه و بحث های اامنیتی، اقتصادی و غیره در سال
 متعدد هایپروژه حاضر حال در ای بوده است.محافل علمی و رسانه

 دو جزیره بحرین. دارد وجود فارس خلیج در مصنوعی جزایر ساخت
 امکانات با مروارید جزیره قطر سبز، تفریحی جزیره کویت دریا،
 مساحت به موج پروژه عمان و نفر هزار ۳۰زندگی  برای کامل
. مقاله حاضر بر پیامدهای [1]دارند ساخت دست در را کیلومتر۳/۷

حقوقی و ژئوپلیتیکی ساخت جزایر مصنوعی تاکید دارد. با عنایت 
به اینکه بیشتر کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، جزایر مصنوعی 

اند یا در حال احداث دارند، مطالعه را در مناطق ساحلی خود ساخته
ین گیرد. اتمامی این کشورها در محدوده تحقیق حاضر جای نمی

دریایی ایران با امارات متحده دلیل عدم افراز مرزهای بهمقاله 
عربی، مطالعه خود را به جزایر مصنوعی کشور امارات متحده عربی 

  معطوف کرده است.
  
  ها و روش تحقیقداده - ۲

پژوهش حاضر از لحاظ هدف، بنیادی و از حیث ماهیت و روش، 
گردآوری اطالعات با تحلیلی و از نوع تحلیل محتوا است.  - توصیفی

ای و اسناد موجود گیری از منابع کتابخانهای و بهرهروش کتابخانه
در رابطه با موضوع تحقیق انجام شد. در بررسی موضوع، قوانین 

المللی دریاها، دریایی امارات، متن کنوانسیون حقوق بین
 امور بخشگیری کشورها براساس اسناد سازمان ملل متحد (موضع
) و سایر اسناد موجود در این زمینه اهایدر حقوق و هاانوسیاق

 از های پژوهشمطالعه و بررسی و برای تجزیه و تحلیل داده
ها و تحلیل محتوای قوانین داده کیفی و تحلیل تجزیه و استدالل

  استفاده شده است.
  
  بحث نظری - ۳
  اهداف ساخت جزایر مصنوعی - ۱- ۳

که دچار تنگنای سرزمینی هستند  هاییمکانجزایر مصنوعی در 
مانند امارات هاند بهرهدر خشکی بی تنوع اقلیمییا از  ،مانند ژاپنه

تفریحی و ایجاد  گردشگری،اهداف . [2]مورد توجه قرار گرفته است
خارجی و داخلی که گردشگرهای های گردشگری برای جذب جاذبه

داف ساخت دارد از دالیل و اه به دنبالرونق اقتصادی و تجاری 
کارکرد جزایر، این از اهداف دیگر ساخت  جزایر مصنوعی است.

ها در مورد امنیت دریایی، نظامی، امنیتی و اطالعاتی است. نگرانی
برداری بیشتر از منابع دریا، استفاده نظامی از جزایر تالش برای بهره

های پایگاه در مقاممصنوعی و افزایش توان ارتش و استفاده از آنها 
طالعاتی و جاسوسی از منطقه و همسایگان از جمله اهداف و ا

کارشناسان بر این . جزایر مصنوعی در این زمینه است ساختعوامل 
رفتن قلمرو خشکی ند که تغییرات آب و هوایی باعث ازدستاعقیده
این یکی از دالیل افزایش و شود های کشورهای ساحلی میو زمین
برای  ویژهبهجزایر مصنوعی  وسازها در دریا و احداثساخت

المللی بررسی تغییرات ت بیناهیاست. "کشورهای محصور در آب 
آب سطح متر ۵۸تا  ۱۸افزایش ارتفاع بینی پیشبا  "آب و هوایی
ترین عوامل یکی از مهمدر آینده، این مساله را ها سدریاها و اقیانو
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شکل از متبرای کشورهای  ویژهبهگرایش به ساخت جزایر مصنوعی 
ی جزایر مصنوعی و تاسیسات دریای. انواع [3]داندچند جزیره می

با  ها؛با هدف سکونت انسان دریاشهرهابا نام جزایر مصنوعی  شامل
 ؛علمی ؛با اهداف ارتباطی و حمل و نقل ؛توسعه اقتصادی هدف
جزایر  گردشگری؛ وتفریحی و  ؛[4]هاتولید انواع انرژی؛ نظامی

  بر پا شده است. [5]مصنوعی با هدف استقرار انواع صنایع در دریا
  وضعیت حقوقی جزایر مصنوعی - ۲- ۳

  

الملل، جزیره مصنوعی به تاسیسات ساخت بشر گفته در حقوق بین
در حالت باالآمدن آب دریا دیده  ،شود که پیرامون آن آب باشدمی
ن بر پا شده باشد و مدتی معی یدر یک نقطه جغرافیایی و برا ،شود

های دریایی مورد استفاده قرار فعالیت یایستگاهی برا در مقام
 ،۱۹۸۲الملل دریاها مصوب کنوانسیون حقوق بین. در [6]گیرد

تعریف نشده اما قواعد حقوقی مربوط به آن در  "جزیره مصنوعی"
کنوانسیون مورد  ۲۴۶و  ۲۱۴، ۲۰۸، ۸۷، ۸۰، ۷۹، ۶۰، ۵۶، ۱۱مواد 

  اشاره و تشریح قرار گرفته است.
تعیین حدود دریای و  "بنادر"موضوع  درکنوانسیون  ۱۱ماده 

. مطابق این ماده کندبه جزایر مصنوعی اشاره میآن، سرزمینی 
ز ساحل و جزایر مصنوعی، تاسیسات دائمی بندری تاسیسات دور ا
منظور به در ماده مذکور تصریح شده است که. شوندمحسوب نمی

تعیین حدود دریای سرزمینی، دورترین تاسیسات دائمی بندری که 
شوند، بخشی از ساحل جزء الینفک مجموعه بندر محسوب می

نوعی، تاسیسات واقع در دریا و جزایر مص .قلمداد خواهند شد
و  ۱۱. مطابق ماده [7]شوندمحسوب نمیتاسیسات دائمی بندری 
توان به این نتیجه رسید که جزایر مصنوعی تفسیر کنوانسیون، می

  در تعیین حدود دریای سرزمینی تاثیری نخواهند داشت.
حقوق، صالحیت و تکالیف کشور "کنوانسیون در موضوع  ۵۶ماده 

کشور ساحلی را در ارتباط با  ،"ساحلی در منطقه انحصاری اقتصادی
ساخت و استفاده از جزایر مصنوعی در منطقه انحصاری اقتصادی 

جزایر مصنوعی، "موضوع  به ۶۰ماده  .[7]داندمی "دارای صالحیت"
کند که ، اشاره می"اقتصادی - تاسیسات و بناها در منطقه انحصاری

وساز، کشور ساحلی برای احداث، اجازه و نظارت بر ساخت
 - برداری و استفاده از جزایر مصنوعی در منطقه انحصاریرهبه

در این ماده، کنوانسیون بر  اقتصادی از حق انحصاری برخوردار است.
صالحیت انحصاری کشور ساحلی برای تدوین قوانین و مقررات 

 جزایر مصنوعی گمرکی، مالی، بهداشتی، مهاجرتی و ایمنی برای
اقتصادی، اعالن و  -ه انحصاری). در منطق۲تاکید کرده است (بند 

)، برپایی و ۳اخطار مقتضی برای ساخت جزایر مصنوعی (بند 
و  ۶، ۵، ۴تعیین وسعت مناطق ایمنی برای جزایر مصنوعی (بند 

کنوانسیون به وضوح  ۶۰ماده  ۸بینی شده است. در بند ) پیش۷
وضعیت  ،جزایر مصنوعی، تاسیسات و بناهابیان شده است که 

خود دریای سرزمینی ندارند و  یبرا شته ورا ندا )عیطبی(جزایر 
 - وجود آنها بر تعیین حدود دریای سرزمینی، منطقه انحصاری

ماده کنوانسیون، . این [7]گذاردثیر نمیااقتصادی یا فالت قاره ت
ماده در ارتباط با جزایر مصنوعی است که وضعیت  ترینواضح

کشورها در قبال احداث این جزایر را مشخص  صالحیتحقوقی و 
 "اعالن و اخطار"برانگیز این ماده مربوط به کند. موضوع چالشمی

کشور ساحلی برای ساخت جزیره مصنوعی است که مورد مناقشه 
دادن کشور ساحلی به له به لزوم اطالعابوده است. این مس

های انیکشورهای همسایه، رعایت حقوق کشورهای دیگر و رفع نگر
صورت شفاف تشریح نشده و همین موضوع به، اما اشاره دارد هاآن

  است.بوده  منشا اختالفات
درباره  "المللی حقوق دریاهادادگاه بین"ی امیالدی، ر ۲۰۰۳در اواخر 

 هایاختالفات مالزی و سنگاپور بر سر احداث جزایر مصنوعی ابهام
ین دعوای حقوقی، مطرح درباره این موضوع را برطرف کرد. در ا

مالزی ساخت جزایر مصنوعی از سوی سنگاپور را دارای اثرات منفی 
گذاری فزآینده، در دریا، عامل فرسایش ساحل، رسوب محیط زیستی

در  یالمللدانست. دادگاه بینآلودگی و شورشدن بیشتر آب دریا می
ی خود تاکید کرد که کشورهای ساحلی در ساخت جزایر مصنوعی ار

نفع آن را ارزیابی و به آگاهی کشورهای ذی محیط زیستیثار باید آ
برسانند و با دیگر کشورها برای حفظ محیط زیست دریا همکاری 

های کنند. وظیفه اساسی کشور سازنده جزیره توجه به نگرانی
دیگر کشورها از راه همکاری است. پیش از  محیط زیستی

باید عوامل خطرساز در زمینه احداث این جزایر  ،شدن پروژهعملیاتی
  .[8]های الزم به عمل آیدمورد ارزیابی قرار گیرد و احتیاط

  

های زیر خطوط لوله و کابل"کنوانسیون در ارتباط با  ۷۹ماده  ۴بند 
، بر صالحیت کشور ساحلی بر عملیات و امور "دریایی در فالت قاره

 کندکند. این بند تاکید میمیجزایر مصنوعی در این موضوع اشاره 
بر حق ) ۷۹ماده ( از کنوانسیون یک از مقررات این قسمتهیچکه "

ای ها یا خطوط لولهکشور ساحلی در مورد تعیین شرایط برای کابل
شوند، یا بر صالحیت او بر که وارد قلمرو یا دریای سرزمینی او می

رتباط با اکتشاف شده در ااحداث یا استفاده لوله خطوطها و کابل
برداری از منابع فالت قاره یا عملیات و امور فالت قاره وی یا بهره

مربوط به جزایر مصنوعی، تاسیسات و بناهای تحت صالحیت او 
جزایر مصنوعی، تاسیسات و "در موضوع  ۸۰ماده ". گذارندثیر نمیات

ات عینًا و با مالحظ ۶۰کند که ماده ، اشاره می"بناها در فالت قاره
جزایر مصنوعی، تاسیسات و بناهای روی فالت قاره  بارهمقتضی در

این ماده احداث جزایر مصنوعی در فالت قاره . [9]اعمال خواهد شد
جزایر مصنوعی، ( ۶۰را مجاز و رعایت تمام مالحظات موجود در ماده 

را در این زمینه ) اقتصادی - تاسیسات و بناها در منطقه انحصاری
  داند.صادق میبرای فالت قاره 

آزادی دریاهای "کنوانسیون در موضوع  ۸۷ماده  ۱بند  "د"بخش 
، یکی از موارد آزادی برای کشورهای ساحلی و کشورهای "آزاد

محصور در خشکی را آزادی احداث جزایر مصنوعی و سایر تاسیسات 
 ۶الملل منوط به رعایت مقررات قسمت مجاز به موجب حقوق بین

تا  ۷۶که مقررات مربوط به فالت قاره از ماده داند کنوانسیون می
این بخش، احداث جزایر . [7]شودکنوانسیون را شامل می ۵۸

برای کشورهای ساحلی و  ،مصنوعی در دریای آزاد را با رعایت شرایط
  داند.محصور در خشکی مجاز می

های بستر آلودگی از فعالیت"کنوانسیون در موضوع  ۲۰۸ماده  ۱بند 
 بر تصویب قوانین و مقررات داخلی الزم "صالحیت ملی دریای تابع

اشاره  برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا
کشورهای ساحلی برای جلوگیری، کاهش و " که کنددارد و تاکید می

با در ارتباط دریا یا آلودگی محیط زیست دریا ناشی از کنترل 
از جزایر ناشی ها و های بستر دریای تابع صالحیت آنفعالیت

 ۶۰، مطابق با مواد آنمصنوعی، تاسیسات و بناهای تحت صالحیت 
  .[9]نمودکنوانسیون، قوانین و مقررات الزم را تصویب خواهند  ۸۰و 

های اجرا در ارتباط با آلودگی از فعالیت"در موضوع  ۲۱۴در ماده 
ا کشورها قوانین و مقررات مصوب خود رکه " آمده است "بستر دریا

اجرا و قوانین و مقررات الزم را وضع خواهند  ۲۰۸در انطباق با ماده 
کرد و سایر اقدامات الزم برای اجرای قواعد و استانداردهای 

المللی های بینالمللی قابل اعمال مقررشده از طریق سازمانبین
های دیپلماتیک برای جلوگیری، کاهش و دار یا کنفرانسصالحیت

با در ارتباط دریا یا زیست دریا ناشی از  کنترل آلودگی محیط
های بستر دریای تابع صالحیت آنها و ناشی از جزایر فعالیت



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکارانرضا هللا ویردی زاده  ۱۷۰

   ۱۳۹۸ تابستان، ۳، شماره ۱دوره                                                                                                                                                                                                            فضا یاسیآمايش سنامه صلف

 ۶۰تاسیسات و بناهای تحت صالحیت آن، مطابق با مواد  ،مصنوعی
  .[9]" را به عمل خواهند آورد ۸۰و 

تحقیقات علمی دریایی در منطقه انحصاری "در موضوع  ۲۴۶ماده 
کند که کشور خود اشاره می ۵در بند  "ت قارهاقتصادی و در فال

تواند در شرایطی به تشخیص خود رضایتش را برای ساحلی می
های انجام یک پروژه تحقیقات علمی دریایی کشور دیگر یا سازمان

اقتصادی یا فالت قاره  -دار در منطقه انحصاریالمللی صالحیتبین
ساخت، اجرا یا استفاده از شامل جلوگیری نماید، اگر آن پروژه خود 

  .[7]باشد ۸۰و  ۶۰جزایر مصنوعی، تاسیسات و بناهای مذکور مواد 
بسته و  یدریاکنوانسیون به قلمروسازی در  ۱۲۳و  ۱۲۲مواد 
صورت غیرمستقیم به موضوع احداث جزایر مصنوعی و به بستههنیم

آمده  ۱۲۲ماده کند. در اشاره دارد و قواعد مربوط به آن را تشریح می
بسته به هبسته و نیم یدریا ،این کنوانسیوناهداف  است: برای

وسیله دو یا است که به یه رودخانه یا دریایضیک خلیج، حو یمعنا
دیگر یا  یاحاطه و از سوی یک معبر باریک به دریا کشورچند 

طور عمده شامل طور کامل یا بهاقیانوس مرتبط شده است که به
 کشوردو یا چند  یاقتصاد - یانحصارو مناطق  یسرزمین یدریا
  .[7]است یساحل

اشاره نیز الملل دریاها حقوق بین ۱۹۸۲کنوانسیون  ۱۲۳ماده 
بسته باید با مرز یک دریای بسته و نیمهکند: کشورهای هممی

یکدیگر در اعمال حقوق و اجرای تکالیف خود تحت این کنوانسیون 
یا از طریق سازمان  همکاری کنند. به این منظور آنها مستقیماً 

ای مناسب تالش خواهند کرد: الف) مدیریت، حفاظت، منطقه
ب) ؛ برداری از منابع زنده دریا را هماهنگ نماینداکتشاف و بهره

اجرای حقوق و تکالیف خود در مورد حمایت و حفاظت از محیط 
های تحقیقات علمی ج) سیاست؛ زیست دریایی را هماهنگ نمایند

های مشترک نموده و در موارد مقتضی برنامهخود را هماهنگ 
د) در موارد مقتضی از ؛ تحقیقات علمی در ناحیه بر عهده گیرند

رای همکاری در بالمللی های بینسایر کشورهای عالقمند یا سازمان
این دو ماده، در  . براساس[7]مقررات این ماده دعوت نمایند پیشبرد

بسته هبسته و نیم ییادرهای صورتی که کشورهای ساحلی در آب
ی اقدام به هر گونه یک خلیج، حوزه رودخانه یا دریای یبه معنا
وساز از جمله احداث جزایر مصنوعی کنند، باید اقدامات ساخت

های الزم را با را انجام داده و هماهنگی ۱۲۳مندرج در ماده 
حقوق  ۱۹۸۲همسایگان خود داشته باشند. در مجموع، کنوانسیون 

ل دریاها، ساخت جزایر مصنوعی از سوی کشورهای ساحلی الملبین
های سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی، فالت قاره و را در آب

بر ، ۱۹۸۲در کنوانسیون  داند.های آزاد با حفظ شرایط، مجاز میآب
لزوم توجه به محیط زیست دریا در ساخت جزایر مصنوعی توجه 

 ،ساخت این جزایر یالزم برا ای که شرطگونهبه ،ای شده استویژه
عدم آسیب به محیط زیست و منابع زنده و غیرزنده بستر و 

 ۲۳۵براساس ماده  کشورهازیربستر دریاها ذکر شده است. زیرا 
کنوانسیون در مورد حمایت و حفاظت از محیط زیست دریا مسئول 

  .[10]هستند
  
  های تحقیقیافته - ۴
مصنوعی در کشور امارات متحده پیامد حقوقی احداث جزایر  - ۲- ۴

  عربی
جزایر مصنوعی و محیط زیست منطقه دریایی خلیج  - ۱- ۲- ۴

منطقه دریایی خلیج فارس به همراه دریای عمان از  فارس:
اکوسیستم ویژه و خاصی برخوردار است. برای حمایت از محیط 
زیست دریایی خلیج فارس و دریای عمان، کشورهای این منطقه در 

ای خلیج فارس برای حمایت از کنوانسیون منطقه ۱۹۷۸آوریل  ۲۴
محیط زیست دریایی در مقابل آلودگی را تصویب کردند. در راستای 

ای با عنوان سازمان نظارت بر اجرای این کنوانسیون، سازمان منطقه
) ROPMEای برای حمایت از محیط زیست دریایی (راپمی؛ منطقه

. [11]ه مقر آن در کویت استکنوانسیون شکل گرفته ک ۱۶طبق ماده 
شامل  کنوانسیون، محدوده دریاییمطابق کنوانسیون کویت، 

مگر در مواردی که  ،های متعاهد نخواهد بودهای داخلی دولتآب
یک از  یا در هر (کنوانسیون کویت)نحوی دیگر در کنوانسیون به

 ۱۱در بند الف ماده  های مربوطه تعیین شده باشد.پروتکل
های متعاهد یک از دولت هرکنوانسیون کویت تاکید شده است که 

ریزی که متضمن های برنامهفعالیت تمامیکوشش خواهد کرد در 
خصوص در مناطق هدر داخل سرزمین خود و ب یهایاجرای پروژه

ساحلی که ممکن است خطر ایجاد آلودگی در منطقه دریایی نماید، 
زیست منظور  ها را بر محیطرات بالقوه این فعالیتارزیابی اث

پروتکل الحاقی کنوانسیون کویت، بر محدوده  ۴. در ماده [12]نماید
جغرافیایی منطقه دریایی کنوانسیون تاکید شده است. در این ماده 
تصریح شده در صورتی که دولت متعاهدی بخواهد با موارد 

های د بنادر، خورها، خلیجتواناضطراری در دریا مقابله نماید، می
. [13]های خود را جزء منطقه دریایی محسوب نمایدکوچک و مرداب

 خطر احداث جزایر مصنوعی در مناطق ساحلی جنوب خلیج فارس،
 و گیاهی مختلف هایگونه مرگ و محیط زیستی هایآلودگی
 کارشناسان. است داده افزایش فارس خلیج در را جانوری
 جزایر ساخت نخستین مراحل در المللیبین ناظر هایسازمان

 دبی، در شدهشناخته مرجانی ساحل تنها رفتنازبین مصنوعی،
 آب تبدیل و دریایی هایپشتالک ساحلی هایآشیانه شدنویران
. دانندمی جزایر این ساخت پیامدهای از را زارلجن به دریا شفاف

های یتساخت جزایر مصنوعی در امارات متحده عربی و فعال
های جنوب غربی خلیج فارس، سبب انباشت انسانی در بخش
شناسی ساحل، شیب شدن خط ساحلی، ریخترسوب، دگرگون

 با. [14]ساحل، ژرفای آب و گسترش ساحل به سوی دریا شده است
 خلیج مانند مناطقی در ویژهبه زیست محیط تنیدگیدرهم به توجه
 برای محیطی منفیزیست احداث جزایر مصنوعی پیامدهای فارس،

 و دیگران حقوق رعایت داشت. اصل خواهد در بر منطقه کشورهای
 در که المللبین حقوق در المللیبین جامعه منافع درنظرگرفتن
 احداث با است، گرفته قرار تاکید مورد نیز دریاها حقوق کنوانسیون

در توضیح این موضوع تاکید . [10]داشت خواهد مغایرت جزایر این
شود که از نظر حقوقی هر چند که هر کدام از کشورهای ساحلی می

های داخلی و دریای حدوده آبمتوانند در فارس میخلیج 
سرزمینی خود به ساخت جزایر مصنوعی اقدام کنند، اما با توجه به 

حقوق  ١٩٨٢کنوانسیون  ١٢٣مفاد کنوانسیون کویت و ماده 
فارس بسته، خلیج دریاها در مورد دریاهای بسته یا نیمهالملل بین

های ساحلی باید در آید و دولتبسته به شمار مییک دریای نیمه
برداری از حقوق و انجام تکالیف خود با امور مختلف مربوط به بهره

توان گفت که اقدام هر یکدیگر همکاری کنند و به همین دلیل می
ایجاد جزایر مصنوعی باید با اطالع و  یک از کشورهای ساحلی برای

های ساحلی و با توجه به تمام آثار هماهنگی سایر دولت
گذشته از کنوانسیون کویت و . [15]محیطی آن انجام شودزیست

الملل دریاها، حقوق بین ١٩٨٢موارد مصرح در کنوانسیون 
المللی متعددی در عرصه محیط زیست دریا های بینکنوانسیون
های دریایی توانند مبنای حقوقی برای فعالیتتند که مینافذ هس

همانند احداث جزایر مصنوعی در خلیج فارس باشند. امارات در 
نماید و پیامدهای محیط جانبه عمل میساخت جزایر مصنوعی یک
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کند؛ در حالی که این زیستی آن را با کشورهای همسایه بررسی نمی
) و ١١ای کویت (ماده هموضوع به صراحت در کنوانسیون منطق

) اشاره شده ٦٠حقوق بین الملل دریاها (ماده  ١٩٨٢کنوانسیون 
  است.
مرز دریایی ایران و  :جزایر مصنوعی و تحدید حدود مرزی - ٢- ٢- ٤

 - نامه شارجهدلیل مشکالت ناشی از موافقتامارات متحده عربی به
ایران بر سر جزیره ابوموسی هنوز نهایی نشده است. با این حال دو 

القوین از سو و ایران با شارجه و اماز یکایران و دبی نوع توافق بین 
 ١٩٧٤اوت  ١٤سوی دیگر وجود دارد. در توافق اول، ایران و دبی در 

به تصویب ایران  ١٩٧٥مارس  ١٥قراردادی را به امضا رساندند که در 
رسید؛ ولی مورد قبول امارت متحده عربی قرار نگرفت. این مرز 

مایل طول دارد و از سه خط مستقیم، یک خط منحنی ٢/٣٩دریایی 
 ٤و  ٣و پنج نقطه گردش تشکیل می شود. خط منحنی بین نقطه 

مایل دریای سرزمینی ١٢انحنای آن محاسبه واقع شده و علت 
جزیره ایرانی سری است. نقطه پایانی غربی این مرز دریایی با نقطه 

نشده ایران و ابوظبی برابری دارد و گردش آغازین مرز دریایی تعیین
نقطه پایانی شرقی آن با نقطه گردش آغازین مرز دریایی 

  شارجه برابر است.نشده ایران و تعیین
نامه ایران و شارجه در مورد جزیره ابوموسی اجرای موافقتپس از 

مایل دریای سرزمینی در مورد ١٢، مقررات ایرانی ١٩٧١در دسامبر 
ابوموسی به اجرا درآمد. اعمال این سرحد آبی، با سرحدات آبی 

القوین تداخل یافت و منطقه امتیاز نفتی شرکت اکسیدنتال در ام
رفت. ایران برای حل مساله، حد میانه را القوین را در بر گهای امآب

براساس سواحل دو جزایر تعیین کرد؛ این توافق از حد قرار شفاهی 
بنابراین مرزهای ایران با امارات عربی متحده در خلیج پیشتر نرفت. 

  ).۱(نقشه  [16]فارس نهایی نشده است
  

	
  [17]مرز دریایی ایران با امارات متحده عربی )١نقشه 

  
برخی از پژوهشگران، احداث جزایر مصنوعی امارات را از رویکرد 

های اند. در بیشتر نوشتهتحدید حدود مرزی مورد بحث قرار داده
داخلی، احداث این جزایر را موجب پیامدهای مرزی برای ایران 

دانند. به اعتقاد این پژوهشگران، احداث جزایر مصنوعی موجب می
شود، افزایش خطوط مرزی امارات میتغییر خطوط مرزی ایران و 

بنابراین از پیامدهای حقوقی آن به کاهش محدوده مناطق دریایی 
ایران، تهدید جزایر مورد اختالف، کاهش صالحیت ایران بر منابع 

اقتصادی و حضور نیروهای  -دریایی فالت قاره و منطقه انحصاری
مدهای حقوقی نمایند. از دید آنها، مجموع این پیابیگانه اشاره می

این ادعا مطرح شود. موجب کاهش اقتدار ایران در خلیج فارس می
است که احداث جزایر مصنوعی موجب افزایش طول سواحل امارات 

ها، سواحل امارات از بینیشود. براساس پیشمتحده عربی می
عنوان دومین کیلومتر افزایش خواهد یافت و به١٢٠٠کیلومتر به ٦٠٠

حل طوالنی در خلیج فارس، باعث افزایش تسلط کشور دارنده سوا

شود. این اقدام سبب خواهد شد تا این کشور بر این منطقه می
کشورهای عربی دیگر منطقه خلیج فارس نیز که با کمبود وسعت و 

رو هستند، در تالش برای ساخت جزایر مصنوعی باشند، سواحل روبه
ترل مدیریت ایران بنابراین این اقدامات در آینده موجب تضعیف کن

  .[18]بر خلیج فارس خواهد شد
های متعدد داخلی با عناوین متفاوت منعکس این ادعاها در نوشته

شده است. بیشتر محققان برای ادعاهای خود دالیل حقوقی و 
اند و باید دالیل اعالمی پشتوانه حقوقی علمی مناسب را قید نکرده

حدود دریایی امارات را داشته باشد. ابتدا باید وضعیت تحدید 
امارات متحده  ، دولت فدرال۱۹براساس قانون شماره  بررسی نماییم.

محدوده مناطق دریایی خود را تعیین کرده ، ۱۹۹۳در سال  عربی
، ۲۰۰۹ژوئن سال  ۱۴؛ هیات وزیران امارات متحده عربی در [19]است

نقطه از خطوط مبدا مستقیم در بخشی از  ۱۷مختصات جغرافیایی 
المللی از جمله و در اسناد بین [20]واحل این کشور را تصویب کردس

شده بخش امور اقیانوس و حقوق دریا سازمان ملل متحد ثبت 
. براساس قانون تحدید حدود مرز دریایی امارات )۲(نقشه  است

متحده عربی، خطوط مبدا دولت فدرال امارات از خطوط مبدا 
نقطه گردشی  ١٧ستقیم از است. خطوط مبدا ممستقیم شکل یافته 

از نقطه مرزی مشترک با عربستان سعودی تا انتهای ابوظبی را در 
بخش زیادی از خطوط مبدا مستقیم در ساحل  گیرد؛بر می
این منطقه دریایی امارات با عربستان و نشین ابوظبی هستند. شیخ

قطر تا حدودی افراز شده است؛ اما بین امارات و عربستان سعودی 
 ۹با اعالم خطوط مبدا مستقیم امارات،  ف مرزی وجود دارد.اختال

مایل دریایی با ساحل اصلی این کشور فاصله ۱۲نقطه آن بیش از 
های خلیج کیلومتر مربع از آب۹۲۸۵دارند، مساحتی در حدود 

های داخلی امارات قرار گرفته فارس، پشت خط مبدا و در زمره آب
ظارت این کشور نیز در این است. مرز دریای سرزمینی و منطقه ن

کیلومتر مربع در خلیج فارس پیشروی داشته ۷۶۳قسمت حدود 
الملل دریاها، شکل ساحل حقوق بین ۱۹۸۲است. طبق کنوانسیون 

بودن آن، اجازه تعیین خط مبدا مستقیم را به ابوظبی و مضرس
دهد، اما قراردادن برخی از جزایر امارات در این قسمت از ساحل می

صله زیادی با ساحل دارند، از جمله جزیره مکاسب و قفای در که فا
تواند مورد اعتراض سایر کشورها قرار گیرد پشت خط مبدا، می

). عربستان اعتراض خود را در مورد خطوط مبدا مستقیم ۲(نقشه 
ترین دالیل اعتراض عربستان، نقض امارات اعالم کرده است. مهم

ر و امارات توسط خطوط مبدا میان این کشو ۱۹۷۴مواد قرارداد 
شده، عدم تبعیت خطوط مبدا امارات از شکل واقعی ساحل اعالم

این کشور، انحراف نقاط ابتدایی خطوط مبدا امارات به سمت غرب 
روی خورالعدید که طبق نظر عربستان باید مرز دریایی این دو و روبه

کشور در خورالعدید براساس خط منصف تعیین شود و همچنین 
راردادن جزایر قفای و مکاسب در پشت خطوط مبدا مستقیم ق

امارات که عربستان در این جزایر برای خود حقوقی را محفوظ 
  .[21]داندمی

گویا ایران اعتراضی به خطوط مبدا مستقیم امارات نکرده است. 
ژنو مربوط به  ١٩٥٨الزم به یادآوری است که هم در کنوانسیون 

) و هم در ٤ماده  ٢ظارت (بند دریای سرزمینی و منطقه ن
) در این مورد تاکید شده است ٧از ماده  ٣(بند  ١٩٨٢کنوانسیون 

خطوط مبدا نباید به مقدار زیادی از امتداد معمولی جغرافیایی  که
های محصور در داخل این خطوط باید تا ساحل منحرف شود و آب

های داخلی حد امکان به خشکی متصل باشد تا مشمول نظام آب
شود. با توجه به اینکه ممکن است از روش ترسیم خطوط مبدا 

های دریا که در قسمتمستقیم طوری استفاده شود که برخی از 
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های سرزمینی یا دریای آزاد بوده است، محصور گذشته جزء آب
ماده  ٢و بند  ١٩٥٨کنوانسیون  ٥ماده  ٢کند، هر دو کنوانسیون (بند 

های داخلی )، بر این امر تاکید داشتند که آب١٩٨٢کنوانسیون  ٨
ضرر واقع در پشت این خطوط مبدا مستقیم مشمول حق عبور بی

د بود. تفسیر حقوقی خطوط مبدا مستقیم امارات، پژوهشی خواهن
گنجد. شایان توجه است با خواهد و در این نوشته نمیمستقل می

احتساب خط مبدا مستقیم امارات در ابوظبی، احتمال دارد حدود 
های سرزمینی، تاحدودی پیشروی کند، بنابراین باید نتایج آب

  قرار گیرد. حقوقی این مرزبندی دریایی مورد توجه
نشین امارات متحده عربی، تنها در ابوظبی از هفت امارت یا شیخ

طور دقیق و با مختصات های داخلی بهخطوط مبدا و محدوده آب
یکی از دالیل آن، افراز مرز احتماًال جغرافیایی تعیین شده است. 
و وجود سواحل مضرس و  [22] ١٩٦٩دریایی ابوظبی و دبی در سال 

 در آید،یم نظر بهدر این منطقه از ساحل امارات است ( جزایر متعدد
 تا فارس خلیج یهاآب در هاآن یخشک مرز ادامه ا،هتامار بقیه

 محدوده افراز یبرا یسرزمین یدریا یمایل١٢ یبیرون محدوده
های نویسندگان با عنایت به یافته). است شده محسوب یدریای

المللی و از جمله بخش امور بینهای های سازمانمقاله، در نقشه
اقیانوسی و حقوق دریایی سازمان ملل متحد، نقاط گردشی خطوط 

نشین ابوظبی) های امارات (به غیر از شیخنشینمبدا دریایی شیخ
های نشینمشخص نشده است. گویا خطوط مبدا در بقیه شیخ

ترین حد جزر آب است. در قانون تحدید امارات، مبتنی بر پایین
که مربوط به  ۶و  ۲، در ماده ۱۹۹۳دود دریایی امارات در سال ح
های داخلی و دریای سرزمینی است، به تعریف و توصیف آب

مناطق دریایی بسنده کرده است و نقاط گردشی و محدوده دقیق 
. با این حال، محدوده [23]جغرافیایی را مشخص نکرده است

 - المللیهای بیندر برخی نقشه -های ساحلی اماراتمایلی آب۱۲
های مصنوعی امارات . تمامی جزیره[24]تعیین و ترسیم شده است

متحده عربی در نزدیک ساحل (متصل به ساحل یا جدا از آن) است 
شایان توجه  [25]) ۱دارند (شکل و بیشتر آنها در ساحل دبی قرار 

های داخلی و جزایر مصنوعی امارات متحده عربی در آباست که 
های دریای سرزمینی (به تقریب) آن کشور احداث شده است. آب

های داخلی است و آنچه پشت خط مبدا قرار پشت خط مبدا، آب
گیرد، تحت مالکیت و حاکمیت دولت سرزمینی است که حق می

های دیگر دولتهمه گونه اقدامی در آن مشابه سرزمینش را دارد و 
ها نامهحقی در این منطقه ندارند، مگر آن که خالف آن در موافقت

دو یا چندجانبه اشاره شده باشد. برپایی و احداث تاسیسات در 
های داخلی حق مشروع تمامی کشورهای ساحلی منطقه دریایی آب

المللی و کنوانسیون براساس قوانین بینخلیج فارس است. 
های ریاها، تمامی کشورهای ساحلی در آبالمللی حقوق دبین

های دریای سرزمینی، داخلی خود حاکمیت مطلق دارند و در آب
حاکمیت و صالحیت با کشور ساحلی است، تنها استثنا بر آن حق 

ضرر برای کشورهای غیرساحلی و ثالث است. محدوده عبور بی
د و های مرزی ایران همپوشانی نداردریای سرزمینی امارات با آب

موجب اعتراض ایران هم نبوده است. با این توضیحات، احداث 
جزایر مصنوعی امارات، منع حقوقی ندارد. اگر خطوط مبدا امارات 

طور دقیق مشخص شود، ممکن است برخی ها بهنشیندر بقیه شیخ
های دریای های داخلی و در محدوده آبجزایر مصنوعی، بیرون آب
ین صورت امارات مشکل حقوقی برای سرزمینی مستقر باشند، در ا

برپایی جزایر مصنوعی نخواهد داشت. شایان توجه است آزادی 
های عمل امارات برای احداث جزایر مصنوعی، بدون توجه به الزام

محیط زیست نیست. باید امارات شرایط محیط زیست منطقه 

توجهی به دریایی خلیج فارس را در نظر بگیرد. هر گونه بی
محیط زیست خلیج فارس و عدم اعالن و آگاهی به سایر مالحظات 

کشورها، دستاویزی حقوقی برای ممانعت از احداث این گونه جزایر 
  ).۲؛ نقشه ۱است (شکل 

  

  
: جزیره ۴تا  ۱ترتیب از شماره به؛ [25]جزایر مصنوعی امارات متحده عربی )۱شکل 

  نخل دیره، جزایر جهان، جزیره جمیرا، جزیره جبل علیپ

  

  
  [19]خطوط مبدا مستقیم امارات متحده عربی (ابوظبی) در خلیج فارس) ۲نقشه 

  
از پیامدهای محیط زیستی پیشروی ساحل به طرف دریا:  - ٣- ٢- ٤

گذاری، های ساحلی امارات به رسوبساخت جزایر مصنوعی در آب
شود. شدن و پیشروی ساحل امارات به طرف دریا اشاره میخشک

شدن سواحل امارات و پیشروی پیامدهای مرزی خشکدر رابطه با 
های خلیج فارس به تغییر خط مبدا دریایی، آن به سمت آب

شدن افزایش ادعای امارات بر جزایر ایرانی خلیج فارس و پیچیده
مکانیزم تعیین مرزهای دریایی بین دو کشور در بستر و سطح دریا 

های روی نقشه . امارات، خطوط مبدا خود را[18]شوداشاره می
المللی با مقیاس مشخص، تعیین نکرده است و خطوط مبدا و بین
های داخلی امارات در خلیج فارس و حتی دریای عمان مبهم آب

 و عمان و ایران با یمرز حدود تعیین عدم احتماالً  آن دالیلاست (
). عدم تعیین است یایران گانهسه جزایر مالکیت سر بر اختالف

وگوهای دوجانبه خود ید دستاویزی است تا در گفتخطوط مبدا، شا
شدن گذاری و خشکبا ایران از موضع محکمی برخورد نماید. رسوب

دلیل احداث جزایر مصنوعی و طرح ادعای تغییر سواحل امارات به
جایی سایر مناطق دریایی به خطوط مبدا و بالطبع تغییر و جابه

افیایی و حقوقی های خلیج فارس از لحاظ جغرطرف پهنه آب
  توان به موارد ذیر اشاره کرد:محدودیت دارد. از جمله این دالیل می
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) کنوانسیون حقوق دریاها در ارایه راه حل برای تغییرات سواحل و ۱
های خطوط مبدا، سکوت کرده است. با این حال رفتن ویژگیازبین

الف جایی خطوط مبدا  یا حفظ و ثبات آن اختدر مورد تغییر و جابه
. امارات در قانون فدرال خود مبنی بر تحدید [26]نظر وجود دارد

حدود مرز دریایی به بیشتر مفاد کنوانسیون رجوع کرده است، 
بنابراین هر چند به عضویت کنوانسیون درنیامده، اما در مقررات 
ملی خود به مفاد آن تمکین کرده است. امارات به عضویت 

 ۳۴ماده حقوق دریاها درنیامده است و براساس  ۱۹۸۲کنوانسیون 
دلیل عدم عضویت، متعهد به اجرای مفاد معاهده وین، امارات به

دلیل امضای کنوانسیون، مطابق ماده کنوانسیون نیست. امارات به
معاهده وین، نباید اقدامی برخالف هدف و منظور کنوانسیون  ۱۸

تغییر معاهده وین، در معاهدات مرزی  ۶۲انجام دهد. مطابق ماده 
تواند مبنای فسخ یا خروج از معاهده حوال نمیاساسی اوضاع و ا

  .[27]مورد استناد واقع شود
گذاری سواحل امارات، این فرسایش ) در صورت تخریب و رسوب۲

ساحلی تحت تاثیر عوامل انسانی انجام یافته و عناصر طبیعی و 
تواند خطوط مبدا تاثیر است، بنابراین امارات نمیمحیطی در آن بی

المللی است. حتی دهد. این رفتار برخالف عرف بینخود را تغییر 
اگر این تغییر توسط عوامل طبیعی صورت گیرد، کشورها مجاز به 

جانبه نیستند. ترسیم نوین خطوط مبدا که موجب تغییر اقدام یک
المللی مورد و تحدید حدود سایر مناطق دریایی شود در رویه بین

ای داخلی خود و برای هتوانند در آبپذیرش نیست. کشورها می
های های دریایی و غیره قسمتبرخی امور صنعتی، کشاورزی، سازه

شدن ساحل ساحل خود را خشک نمایند، ولی مجاز نیستند خشک
را عاملی برای تغییر خطوط مبدا و سایر مناطق دریایی قلمداد کنند. 

پذیرد (برخی از کشورها المللی چنین عملکردی را نمیعرف بین
های های داخلی خود مناطقی را برای استفادههلند در آب مانند

المللی پذیرفته شده است کند و این از نظر بینمحدود خشک می
کند و در صورتی که کشوری خطوط مبدا ولی خطوط مبدا تغییر نمی

تواند این را تعیین نکرده است در تحدید حدود مرزی خود، نمی
د انسانی است را قسمتی از تغییرات ساحلی که در نتیجه عملکر
  فضای الینفک ساحل محسوب نماید).

شده های ساخته) عرف و قوانین بین المللی، تاسیسات و سازه۳
کند و لذا در سواحل امارات را به منزله "جزایر مصنوعی" تلقی می

این جزایر در تحدید حدود مرزهای دریایی امارات نقشی نخواهند 
تاسیسات دائمی بندر محسوب نخواهند داشت. این جزایر در مقام 

تواند مقبولیت قانونی و شد و حتی اتصال آنها به ساحل، نمی
  پشتوانه حقوقی داشته باشد.

ساختی، عمق کم و پهنای های زمیندلیل ویژگی) خلیج فارس به۴
های آزاد و محدود، حالت فالت قاره دارد. ارتباط محدودی با آب

های آزاد است که اصطالحًا ه آبی فاقد آبها دارد. این پهناقیانوس
جایی شود. جابهبسته به آن اطالق میدر مفهوم حقوقی دریای نیمه

خطوط مرزی دریایی موجب تداخل و همپوشانی با مناطق دریایی 
شود و بر استفاده از منابع دریایی کشورهای مجاور و مقابل می

للی را در پی خواهد المگذارد و لذا تضاد و مشاجرات بینتاثیر می
ای کوچک دارد در صورتی که کشورهای داشت. خلیج فارس پهنه

کردن سواحل خود به دنبال تغییر خطوط مرزی ساحلی با خشک
های قانونی و منافع المللی و رویهدریایی باشند با اصول بین

  المللی در تضاد خواهد بود.بین
ی در کشور پیامدهای ژئوپلیتیکی احداث جزایر مصنوع - ۳- ۴

  امارات متحده عربی
با افزایش ساخت جزایر مصنوعی توسط امارات با اهداف توریستی 

داران و جذب جهانگردان، موضوع فروش این جزایر به سرمایه
ای نیز مطرح شده است ای و فرامنطقهخارجی و کشورهای منطقه

که این موضوع باعث پدیدآمدن مسایل مختلف امنیتی، سیاسی یا 
ی در خلیج فارس خواهد شد و احتمال اینکه با تحقق این حقوق

ای را وارد موضوع، امارات در آینده بخواهد کشورهای فرامنطقه
گانه با ایران کند و موضوع را موضوع تعیین مرز و مساله جزایر سه

دلیل عدم تعیین . امارات به[18]المللی جلوه دهد، وجود داردبین
گانه، اختالف در مورد مالکیت جزایر سه خطوط مرزی خود با ایران و

المللی و به های بینبه دنبال پیگیری اختالفات با توسل به سازمان
کند گذشته از رجوع به شکل چندجانبه است، بنابراین سعی می

ای و شرکای المللی، حضور کشورهای فرامنطقهمحاکم بین
زنی درت چانهالمللی خود را در منطقه خلیج فارس مهیا کند و قبین

و دیپلماتیک خود را تقویت نماید. در مقابل آن، ایران بیشتر تمایل 
دارد موارد اختالفی را دوجانبه و بدون دخالت کشورهای دیگر حل و 

  فصل کند.
و تسهیل در روند برای حفظ کارآیی احداث جزایر مصنوعی و تالش 

رسد به نظر می های آنها، نیاز به تامین امنیت دارد، بنابراینفعالیت
از آنجایی که امارات توان الزم برای تامین امنیت این جزایر را 

پیمانان امنیتی نداشته باشد، برای نیل به این هدف، متوسل به هم
ای همانند آمریکا و کشورهای اروپایی شود که این فرامنطقه

ویژه ای و بهموضوع در آینده، افزایش حضور بازیگران فرامنطقه
ظامی آنها، افزایش رقابت تسلیحاتی و خرید نظامی حضور ن

زدن به فضای کشورهای عربی همانند امارات از غرب و دامن
هراسی را در پی اعتمادی در منطقه با تاکید بر موضوع ایرانبی

  .[21]خواهد داشت
بررسی توان و ظرفیت اقتصادی جزایر مصنوعی امارات متحده عربی 

مواردی هستند که به مطالعه  هااتژیک آنو کارکرد نظامی و ژئواستر
  و پژوهش نیاز دارند.

  

  گیریتجزیه و تحلیل و نتیجه - ۵
های الملل دریاها و رویهحقوق بین ١٩٨٢از نظر حقوقی، کنوانسیون 

المللی به ساخت جزایر مصنوعی و شرایط آن از سوی کشورهای بین
ساحلی اشاره کرده است. براساس این مفاد قانونی، ساخت جزایر 

های داخلی، دریای در آبمصنوعی از سوی کشورهای ساحلی 
های دی، منطقه فالت قاره و آبسرزمینی، منطقه انحصاری اقتصا

شده باید آزاد با حفظ شرایط، مجاز است. با عنایت به موارد مطرح
خاطر نشان کرد احداث جزایر مصنوعی از طرف امارات متحده عربی، 
هر چند منع قانونی ندارد، اما دو تاثیر عمده محیط زیستی بر جای 

امارات گذاری محیط ساحلی گذارد: الف) فرسایش و رسوبمی
جایی و تغییر خطوط مرز دریایی ممکن است، ادعایی مبنی بر جابه

المللی، بودن قراردادهای بیندلیل چندجانبهشود، این ادعا به
المللی همانند کنوانسیون معاهدات سال تعارض آن با قوانین بین

سویه امارات، ، شرایط ویژه خلیج فارس، عملکرد تخریبی و یک۱۹۶۹
سانی در تخریب سواحل و غیره قابل پذیرش نیست؛ نقش عوامل ان

 "اعالن و اخطار"مربوط به ب) مساله حقوق محیط زیستی دیگر، 
لزوم اطالع به کشورهای همسایه، و برای ساخت جزیره مصنوعی 

ویژه در بههای آنها رعایت حقوق کشورهای دیگر و رفع نگرانی
محیط ثار کشورهای ساحلی باید آمسایل محیط زیستی است که 
را ارزیابی و به آگاهی کشورهای  زیستی احداث جزایر مصنوعی

نفع برسانند و با دیگر کشورها برای حفظ محیط زیست دریا ذی
های اخیر، ساخت جزایر مصنوعی از سوی در سال. همکاری کنند

امارات متحده عربی در خلیج فارس و هشدارهای محیط زیستی در 
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می کشورهای همسایه را در پی داشته این زمینه، اعتراضات غیررس
رسد که این اعتراضات در آینده تشدید شود. است و به نظر می

های حقوقی جزایر مصنوعی را معضالت محیط زیستی همواره جنبه
دهد. هر چند باید به این نکته عنایت کرد در معرض ارزیابی قرار می

ی آن که تخریب محیط زیست منطقه خلیج فارس و آلودگی محیط
گذارد. در ابتدا تاثیر بیشتر را بر مناطق ساحلی امارات متحده می

بودن آب، چرخش سیکلونی آب خلیج فارس و نزدیکی عمقکم
شود که امارات ساز به سواحل امارات، موجب میمنابع آلوده

خسارت بیشتر را از معضالت محیط زیستی ناشی از احداث جزایر 
رای مسایل اقتصادی و کارکرد مصنوعی تقبل نماید. امارات ب

کند تفریحی و گردشگری که این جزایر دارند، تا حد امکان سعی می
  مانع از بروز ناهنجاری محیطی شود.

پیامدهای ژئوپلیتیکی احداث جزایر مصنوعی مربوط به مسایل 
های نظامی منظور فعالیتها بهامنیتی آنها، استفاده از این سازه

هراسی، تشدید ای، ایرانی و فرامنطقهاتوسط کشورهای منطقه
اختالفات مرزی و سرزمینی ایران با امارات و دخالت کشورهای 

توانند با حضور در این ای میثالث و غیره است. کشورهای فرامنطقه
جزایر، اجاره یا خرید آن و بدون آن که معذوریت فعالیت در مناطق 

نند، در جزایر ساحلی و سرزمین اصلی کشور میزبان را تقبل ک
های پیرامون، مصنوعی فعالیت نمایند و به دور از حساسیت

فعالیت نظامی و امنیتی در سطح منطقه داشته باشند. تاثیرات 
  شود.ثباتی منطقه میها، منجر به بیطوالنی این فعالیت

با درنظرداشتن تجربه اختالفات و مناقشات مرزی میان کشورها، 
های انسانی ی و حقوقی احداث این سازهپیامدهای دیگر ژئوپلیتیک

المللی در مناطق ساحلی کشورها، بدون درنظرگرفتن قوانین بین
  شامل موارد زیر هستند:

های سیاسی در روابط کشور سازنده جزیره ) تنش و لفاظی١
  مصنوعی با کشور یا کشورهای همسایه

ی ) احتمال وقوع درگیری نظامی میان کشور سازنده جزیره مصنوع٢
  با کشور یا کشورهای همسایه

های اجتماعی و اعتراضات مردمی علیه گیری جنبش) شکل٣
کشور سازنده جزایر مصنوعی و تقویت ناسیونالیسم در کشورهای 

  های مردم نهاد یا غیردولتیمعترض و تشکیل سازمان
) استمداد کشورهای معترض به ساخت جزیره یا جزایر مصنوعی ٤

المللی و ارجاع موضوع به دادگاه بیناز مراجع و نهادهای 
المللی (به دالیل محیط زیستی و فعالیت های نظامی بین

  کشورهای ثالث)
گیری نهادهای ) امکان تبدیل مناقشات به عاملی برای شکل٥

المللی خاص برای رسیدگی به موضوع در تالش برای حل بین
  اختالفات

ی در اختالفات کشورها الملل) امکان دخالت بازیگران قدرتمند بین٦
داری از یکی از شدن خود یا جانبنفعبر سر جزایر از طریق ذی

  المللی پیداکردن مناقشاتطرفین و جنبه بین
ای در موضوع های منطقه) دخالت سازمان ملل متحد یا اتحادیه٧

المللی و های بینها و نشستمورد اختالف با تشکیل اجالس
  آوربیانیه الزامنامه یا احتمال صدور قطع

یافتن و توسعه مفهوم "ژئوپلیتیک محیط زیست" با ) عینیت٨
درنظرداشتن اثرات سوء محیط زیستی که برای ساخت جزایر 

  بینی شده است.مصنوعی در دریا پیش
گیری الگوهای تعامل و همکاری یا کشمکش و رقابت ) شکل٩

در ابعاد ای یا ها و بازیگران سیاسی در سطح منطقهمیان گروه
  تر در سطح جهانیگسترده
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