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Background and Aim: United Nations Convention on Law of the Seas 1982 is 

considered as a beginning of new era in international law of the seas. One of the 

most important issues in this document is about delimitation of maritime zones that 

amongst them delimitation of continental shelf and the rights of coastal state are 

given a great importance. This article has a glance to the sovereignty rights of 

coastal states and tries to answer the question that how obligations of these states is 

limiting the domain of their sovereignty rights. 
Materials and Methods: It is descriptive study. 

Ethical Considerations: All ethical considerations have been observed. 

Findings & Conclusion: Article 76 of the Convention comprehensively includes 

the elements that constitute continental shelf, precise formula for delimitation, the 

process of delimitation and other related details. Even though in this document 

seabed and sub soil in the distance of 200 M from coastal baseline is inherent to the 

coastal country, however this country may extend its continental shelf beyond 200 

M according to the requirements of the Convention. 1982 Convention recognizes 

sovereignty rights for coastal country in continental shelf which is related to seabed 

and subsoil however this country has some obligation toward other countries and 

international community as a whole. 
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 دهيچک

یکي از . شود الملل دریاها تلقي مي عنوان شروع عصري جدید درزمينه حقوق بين به 3893کنوانسيون حقوق دریاهاي سازمان ملل  :نه و هدفيزم
شده مسأله تعيين مناطق مختلف دریایي است که در این ميان فالت قاره، تحدید حدود آن و حقوق  ترین اموري که در این سند به آن پرداخته مهم

 333اعم از فالت قاره )این مقاله با نگاهي به حقوق حاکمه کشور ساحلي در فالت قاره . این منطقه از اهميت خاصي برخوردار استدولت ساحلي در 
کند و درنهایت به این سؤال پاسخ دهد که چگونه وظایف کشور ساحلي در  مي قلمرو این حقوق را مشخص( مایل 333 مایلي و فالت قاره ماوراء

 .تواند قلمرو حقوق حاکمه این کشور را محدود کند ثالث و جامعه جهاني ميقبال کشورهاي 
 .صورت توصيفي بوده است روش تحقيق در این مقاله به :ها مواد و روش

 .شده است تیرعا نگارش این مقالهدر  تمامي اصول اخالقي :يمالحظات اخالق
دهنده یک فالت قاره حقوقي، فرمول دقيق تحدید حدود فالت قاره و  عناصر تشکيلکنوانسيون به نحوي جامع  00ماده  :گيري نتيجهو  ها افتهی

مایلي از خط مبدأ ساحلي تحت عنوان  333اگرچه در این سند بستر و زیر بستر دریا در محدوده . فرآیند انجام آن و سایر جزئيات الزم را دربرمي گيرد
تواند ادعاي خود را نسبت به  حال تحت شرایط مقرر در کنوانسيون کشور ساحلي مي بااینصورت ذاتي متعلق به کشور ساحلي است،  فالت قاره به

برداري از منابع طبيعي  حقوق حاکمه را براي کشور ساحلي درزمينه اکتشاف و بهره 3893کنوانسيون . فالت قاره به فراتر از این فاصله گسترش دهد
حال دولت ساحلي وظایفي نيز در قبال سایر  شده است بااین ر و زیر بستر دریا در محدوده مشخصفالت قاره قائل شده است و این امر مربوط به بست

 .کشورها و جامعه جهاني در رابطه با اعمال حقوق حاکمه خود در این منطقه دارد
  .3893دریاها، کنوانسيون  حقوق فالت قاره، حقوق حاکمه، :يديکلمات کل
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 مقدمه

 حقوق دریاها سازمان ملل 3893کنوانسيون : موضوعبيان  -3

االجرا شد  الزم 3880که از سال ( 3893پس کنوانسيون  ازاین)

ها  هایي که در اقيانوس چارچوب حقوقي دقيقي را براي فعاليت

این سند ضمن تعيين . شوند مشخص کرده است انجام مي

حدود مناطق مختلف دریایي، حقوق و وظایف کشورها را در 

با . ستقبال یکدیگر و در برابر جامعه جهاني تعيين کرده ا

توجه به کاهش منابع طبيعي در دسترس در خشکي و به 

دليل پيشرفت فّناوري و فعاليت بسياري از کشورها و رقابت 

عنوان منبع  ها به ایشان درزمينه تحقيقات دریایي، اقيانوس

هاي انسان  شوند و بسياري از فعاليت عظيمي از ثروت مي

مانند )کالسيک هاي  این امر شامل استفاده. مبتني بر دریاست

هاي  مانند انرژي)و انواع جدید ( ماهيگيري، تجارت و توریسم

( هاي کمياب تجدید پذیر، منابع ژنتيکي دریایي و سنگ

رویه و عادالنه  برداري بي شود و براي پيشگيري از بهره مي

راهکارهایي را  3893بودن استفاده از این منابع کنوانسيون 

 .ارائه داده است

 هومتبيين مف -2

هاي مرتبط با حقوق  یکي از مناطق دریایي که در اجالس

نيز یک بخش به  3893دریاها موردتوجه بود و در کنوانسيون 

فالت قاره . آن اختصاص داده شد منطقه فالت قاره است

مایلي از خط مبدأ  333بستر و زیر بستر دریا تا فاصله  درواقع

عایت شرایطي تواند با ر ساحلي است که البته این حدود مي

شده افزایش یابد  که در بخش ششم کنوانسيون در نظر گرفته

مایل در نظر گرفته شود که  333عنوان فالت قاره ماوراء  و به

این امر به معناي افزایش حوزه حقوق حاکمه است که طبق 

صورت ذاتي و انحصاري  این سند دولت ساحلي از آن به

حقوق کشور  3893کنوانسيون  00ماده . برخوردار است

این کشورها . ساحلي را در این منطقه مشخص کرده است

منظور  توانند حقوق حاکميتي خود را بر فالت قاره به مي

 در اینجا. برداري از منابع طبيعي اعمال کنند اکتشاف و بهره

 منظور از منابع طبيعي، منابع معدني و سایر منابع غيرزنده

هاي زنده متصل به کف  ممانند نفت و گاز و همچنين ارگانيس

اي که در مورد فالت قاره اهميت دارد  نکته. دریا هستند

. هاي آبي است که بر فراز منطقه فالت قاره قرار دارند ستون

هاي آبي ممکن است متعلق به منطقه انحصاري  این ستون

که کشور  اقتصادي کشور ساحلي هستند و این درصورتي

مایل ادعا  333به عرض  ساحلي منطقه انحصاري اقتصادي را

ها متعلق به  این امکان هم وجود دارد که این آب. کرده باشد

دریاي آزاد باشند و این در حالتي است که یا کشور ساحلي 

منطقه انحصاري اقتصادي نداشته باشد یا این منطقه کمتر از 

مایل باشد و یا اینکه فالت قاره کشور ساحلي فراتر از  333

هایي که بر فراز  آب درهرحال. گرفته شود مایل در نظر 333

راني و ماهيگيري از اهميت  فالت قاره قرار دارند براي کشتي

دادن کابل  اي برخوردارند و از طرف دیگر امکان قرار ویژه

با . دارد ولوله زیردریا براي سایر کشورها در این منطقه وجود

ور توجه به این توضيحات امکان برخورد ميان حقوقي که کش

  .ساحلي و سایر کشورها در این حوزه وجود دارد

تحليلي  -در این پژوهش از روش توصيفي: روش تحقيق -3

هایي که نياز به ارائه تعاریف بوده  در بخش .شده است استفاده

هایي که به بررسي و  شده و در بخش از روش توصيفي استفاده

به کار شده روش تحليلي  تفسير مواد و قواعد حقوقي پرداخته

 .شده است گرفته

 بحث و نظر

 پيشينه حقوقي فالت قاره -4
 3800توسعه مفاهيم حقوقي مرتبط با فالت قاره به سال 

گردد، زماني که کشورها نسبت به حقوق خود در رابطه  برمي

هاي سرزميني  با بستر و زیر بستر دریاها در مناطق ماوراء آب

کشورها در همان زمان دریافتند که این . هوشيارتر شدند

راني را توسط سایر کشورها در  حقوق نباید آزادي کشتي
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ا اواخر دهه حال ت بااین. هاي مافوق این منطقه محدود کند آب

الملل وجود  درک واضحي از فالت قاره در حقوق بين 3803

هاي فالت قاره و  هایي در رابطه با پتانسيل نداشت اما بحث

دو  3800در . شد برداري آن مطرح مي منابع طبيعي قابل بهره

جمهور آمریکا صادر شد که یکي  اعالميه توسط ترومن رئيس

ستر و زیر بستر فالت قاره ها مربوط به منابع طبيعي ب از آن

عنوان نقطه  اعالميه ترومن در رابطه با فالت قاره به. بود

المللي در جهت شناسایي فالت قاره  هاي بين شروع تالش

شود و با آن فالت قاره عالوه بر تعریف  حقوقي تلقي مي

بر اساس این اعالميه . جغرافيایي، تعریف حقوقي نيز پيدا کرد

با ابراز نگراني در مورد لزوم حفاظت از متحده  دولت ایاالت

منابع طبيعي خود در بستر و زیر بستر فالت قاره که زیردریاي 

اعالم کرد که  شده متحده واقع آزاد و در مجاورت ایاالت

هاي توليد نفت  اقدامات معقول و عادالنه را بر اساس ضرورت

ي دریایي و منابع معدني دیگر در فالت قاره و فراتر از دریا

شده  سرزمين که در آن زمان سه مایل دریایي در نظر گرفته

دهد و صالحيت و کنترل خود را بر این منطقه  بود انجام مي

  .(Campos, 2012:20)کند  اعالم مي

اولين کنفرانس حقوق دریاها کنوانسيون فالت قاره  3809در 

عنوان کنوانسيون ژنو نيز شناخته  را تصویب کرد که به

برداري از  ربرگيرنده حقوق حاکميتي براي بهرهشود و د مي

تعریفي که این . بستر فالت قاره بود منابع طبيعي بستر و زیر

برداري آن و  سند از فالت قاره ارائه داد مبتني بر قابليت بهره

تعریف این سند عبارت . بر اساس وضعيت جغرافيایي آن بود

احل ولي بستر و زیر بستر مناطق زیرآبي مجاور س: بود از

متر یا فراتر از این  333خارج از دریاي سرزميني تا عمق 

برداري از  هاي فوقاني بهره محدوده تا جایي که عمق آب

حال این تعریف منجر به  بااین. مناطق نامبرده را ممکن سازد

مشکالتي شد زیرا دیري نپایيد که با پيشرفت فّناوري امکان 

متر ميسر  333قي فراتر از برداري از منابع واقع در اعما بهره

شد و این بدان معنا بود که حدود خارجي فالت قاره تحت 

صالحيت دولت ساحلي در اثر پيشرفت فّناوري بسيار مبهم 

ها تالش براي تنظيم  پس از سال (339: 3189شاو، ) .شد مي

ها که براي تمام  یک سند واحد براي استفاده از اقيانوس

 33در  3893وانسيون حقوق دریاها قبول باشد کن کشورها قابل

االجرا  الزم 3880نوامبر  30تصویب شد و از  3893دسامبر 

این سند تحدید حدود فالت قاره و سایر قواعد مرتبط . گردید

 .طور خاص و در بخشي مجزا موردتوجه قرارداد با آن را به

 و تحدید حدود فالت قاره مفهوم حقوقي -3

دانان فالت قاره به معني قسمتي از حاشيه قاره  ازنظر جغرافي 

است که بين خط ساحلي و شکست فالت یا درواقع جایي که 

اي که  توجهي بين خط ساحلي و نقطه هيچ سراشيبي قابل

متر وجود نداشته  333تا  333هاي مافوق آن بين  عمق آب

تفاده اس" امتداد طبيعي" باشد که در این رابطه از عبارت 

شود که به معني این است که حاشيه قاره باید به شکل  مي

خارجي ادامه  مستمر و بدون شکستگي از خط ساحلي تا لبه

دانان  بنابراین در نظر اکثر جغرافي (.Persand,2005:5)یابد 

عنوان منطقه زیردریا که از ساحل به سمت دریا  فالت قاره به

قوط مشخص به یک س رود تا جایي که در بستر پيش مي

منطقه با شيب . سمت کف عميق و صاف اقيانوس وجود دارد

تند ميان فالت قاره و کف عميق اقيانوس را شيب قاره 

  (.Madon,2017:148)نامند  مي

تعریف حقوقي فالت قاره اگرچه بر خصوصيات جغرافيایي  

 3بند . شود مبتني است اما در چارچوب حقوقي اعمال مي

فالت قاره یک : دارد گه کنوانسيون حقوق دریاها مقرر مي

هاي ماوراي  بستر آب دولت ساحلي متشکل از بستر و زیر

دریاي سرزميني آن دولت است که در سراسر امتداد طبيعي 

رو سرزميني دولت مزبور تا لبه بيرون حاشيه قاره یا تا قلم

گيري عرض  مایل دریایي از خط مبدأ اندازه 333فاصله 

که لبه بيروني حاشيه قاره تا این فاصله  دریایي درصورتي
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است  این تعریف بدان معنا .یابد امتداد نداشته باشد توسعه مي

بنابراین  اشد؛که ادامه فالت قاره باید بخشي از حاشيه قاره ب

که لبه  فالت قاره حقوقي تا لبه خارجي فالت قاره و درصورتي

شود  مایل در نظر گرفته مي 333مایل نرسد،  333خارجي به 

و در این حالت نيازي به ارائه اطالعات جغرافيایي خاص 

مایل فالت قاره از  333درنتيجه در هر حالتي حداقل . نيست

ورت ذاتي در نظر گرفته ص خط مبدأ ساحلي براي کشور به

حال امکان دارد که تحت شرایطي که  بااین. شود مي

موردبحث قرار خواهد گرفت فالت قاره کشور ساحلي به فراتر 

 .مایل از خط مبدأ افزایش یابد 333از 

 3893زماني که مذاکرات پيرامون کنوانسيون حقوق دریاها 

فراتر از در حال انجام بود توجه خاصي به تعریف فالت قاره 

مایل دریایي شد تا وضعيت صالحيت کشورها ساحلي  333

کنوانسيون ضمن تعریف فالت  00بنابراین ماده  معين گردد؛

قاره حقوقي فرآیند تعيين حدود خارجي آن را نيز مشخص 

برداري  تعيين این حدود حق کشور ساحلي را براي بهره. کرد

البته . ين کردبستر دریا تضم از منابع موجود در بستر و زیر

ها آبي و یا حریم هوایي  بر موقعيت حقوقي ستون 00ماده 

 & Schoolmeester)باالي فالت قاره اثرگذار نيست 

Baker, 2011:8) . 

مایلي از  333گونه که اشاره شد فالت قاره تا محدوده  همان

اما کشورها براي  خط مبدأ حق ذاتي کشور ساحلي است؛

مایل باید اطالعات علمي  333ماوراي تعيين فالت قاره خود 

 4و فني را در مورد حدود خارجي به گروه حدود فالت قاره

نقش اصلي کميسيون تضمين این امر است که  .ارائه کنند

و  0فالت قاره یک دولت ساحلي نباید از محدوده مقرر در بند 

کنوانسيون فراتر رود و از تجاوز به منابع منطقه که  00ماده  0

بر . مشترک بشریت هستند جلوگيري به عمل آورد ميراث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 - Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) 

ضميمه دوم کنوانسيون این کميسيون دو  1ماده  3اساس بند 

هاي  نخست بررسي اطالعات و سایر داده: کارکرد دارد

هایي بر  هاي ساحلي و ارائه توصيه شده از جانب دولت ارائه

 3893آگوست  38نامه مصوب  و تفاهم 00طبق ماده 

هاي علمي و فني  ریاها و دوم ارائه توصيهکنفرانس سوم د

که دولت ساحلي مربوطه چنين درخواستي نموده  درصورتي

شده به  اطالعات ارائه. (303-303: 3033تاناکا، ) باشد

کميسيون باید شامل توجيهات علمي و فني بر پایه مستندات 

کميسيون بعد از . جغرافيایي، ژئوفيزیکي و عمق نگاري باشد

هایي را درزمينه تحدید حدود به  است توصيه بررسي ممکن

شده توسط کشور  کشور ساحلي ارائه کند و حدود تعيين

این . آور است ها نهایي و الزام ساحلي بر اساس این توصيه

فرآیند هم ازنظر کشور ساحلي اهميت دارد و هم ازنظر 

تمامي مناطق دریایي . المللي دریاها مقامات مسؤول بستر بين

اي از خط ساحلي کشورها دارند اما  شده و تعریف عرض معين

در مورد فالت قاره عرض منطقه بستگي به حاشيه قاره کشور 

حاشيه قاره دربرگيرنده بستر دریا، زیر بستر و . ساحلي دارد

اي دارد ولي مشخصًا از کف اقيانوس و لبه  شيب و خيز قاره

طبيعي  این تعریف مبتني بر جغرافياي. شود اقيانوسي جدا مي

 ,Schoolmeester & Baker)و ریخت نگاري است 

2011:9). 

کند که کشور  درواقع تعریف و معياري را ارائه مي 00ماده 

ساحلي تصميم دارد حد خارجي فالت قاره خود را فراتر از 

این معيارها مبتني . باید در نظر بگيرد مایل ترسيم کند 333

اي رسوبي زیر ه بر عمق و شکل بستر دریا و ضخامت الیه

درهرحال حداکثر عرضي که یک کشور ساحلي . بستر است

مایل از  103تواند ادعا کند یا  تمام شرایط الزم مي باوجود

 3033مایل بعد از عمق  333خط مبدأ ساحلي است و یا 

در پاراگراف سوم مفاهيم جغرافيایي و حقوقي  این ماده. متري

دهد که شامل  مياساسي براي تعریف فالت قاره را ارائه 
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حدود خارجي . شود اي مي شيب قاره و خيز قاره فالت قاره،

دو  0در بند . اند شده مشخص 0 و 0فالت قاره در پاراگراف 

کنوانسـيون  11مـادة  1طبق بند . شده است فرمول ارائه

حقـوق دریاها، براي ترسيم خطوط حد خارجي فالت قارة 

اسـت کـه اجمااًل بدین گونه  مقررشده اي ویژهبيروني روش 

قـاره نقـاط ثـابتي بـر  حاشيهدر محل لبـة بيرونـي : است

و این نقاط  شود مياسـاس مختصـات جغرافيایي تعریف 

مایـل  11توسط خطـوطي مسـتقيم، کـه نبایـد بـيش از 

نقاط ثابت  شوند ميدریایي طول داشته باشند، به هم وصل 

 :ول زیر تعيين شوندبایـد طبـق یکـي از دو فرم

: آمده است 11 ماده 1از جزء الف بند  4قسمت  موجب به

و بـا توجه به دورترین نقاط ثابتي  1خطي که طبق بند 

 هاي سنگضخامت  ها آنکه در هر یک از  شود ميترسيم 

فاصله بين این نقاط  ترین کوتاهرسـوبي حداقل با یک درصد 

طبـق فرمول اول، هر پـس، . شيب قاره برابر باشـد پایهتا 

 ها آنیک از نقاط ثابتي که حد خارجي فالت قاره بر اساس 

باشد که در آن ضخامت  اي بایـد در نقطه شود ميترسيم 

فاصـله بـين ایـن  ترین کوتاهدرصد  4مواد رسوبي حداقل 

 پيشنهاددهندهاین فرمول به نام  .شيب قاره باشد پایهنقطه تا 

خطي که براي ترسيم حد . شود ميه ، ناميدپيـرز گـاردنرآن، 

 .شود مي خوانده 4گاردنر فرمولخارجي فالت قاره طبـق ایـن 

بيروني از  قارهکه حد خارجي فالت شود  مياین فرمول سبب 

 1جزء الف بند  2قسمت  موجب به. قاره خارج نشود حاشيه

و بـا توجـه بـه نقاط ثابتي  1که طبـق بنـد  خطي: 11 ماده

مایل  11شيب قاره از  پایهاز  ها آن فاصلهکه  دشو ميترسيم 

طبق فرمول دوم، کافي است نقاط  پس .دریایي تجاوز ننمایـد

 درثابتي که براي ترسيم خطوط حد خـارجي فـالت قـاره 

شيب قاره  پایهمایل دریایي با  11کمتر از  شوند ميگرفته  نظر

آن،  پيشنهاددهندهاین فرمول نيز به نام . فاصله داشته باشد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 - Gardner formula 

ناميده  2هـدبرگپرفسـور هـوليس داو هـدبِرگ، فرمـول 

خطي که براي ترسيم حد خارجي فالت قاره، طبق . شود مي

، خطوطي که بر اساس یکي از دو شود مياین فرمول ترسيم 

 ناميده اصطالحًا خط فرمـول شود ميفرمول فوق ترسيم 

ميل  211 ودهمحدحد خارجي فالت قاره بيرون از . شود مي

دریایي، با تشخيص و ترکيب دو نوع خط فرمول، یعني خط 

 خط گاردنر از وصل. پذیرد ميگاردنر و خط هدبرگ، انجام 

که در هر یک از  آید ميوجود  شدن دورترین نقاط ثابتي به

درصد  4رسوبي حـداقل  هاي سنگ این نقاط ضخامت تخت

خط . قاره باشدشيب  پایهفاصله بين این نقاط تا  ترین کوتاه

که از  پيوندد ميهم  هدبرگ خطي است که نقاط ثابتي را به

ترکيب .. دارند فاصلهمایل دریایي  11شيب قاره حداکثر  پایه

دو خط فرمول حد خارجي فالت قاره  هاي قسمت ترین بيروني

نهایتًا در  (431-433: 4331صيرفي،). دهد ميرا تشکيل 

آمده است که نقاط ثابتي که حدود خارجي را  1پاراگراف 

مایل دریایي از خط مبدأ  311کنند نباید فراتر از  مشخص مي

 .متر باشد 2111مایل بعد از عمق  411ساحلي یا 

با توجه به مسائل فني پيرامون تعيين عرض فالت قاره طبق 

ت قاره در کنوانسيون، کميسيون تعيين حدود فال 11ماده 

منتشر شد مفاهيم  4333که در سال  3راهنماي علمي و فني

عالوه بر . کند موجود در این ماده را براي عملي آن بيان مي

ها و حقوق دریاها یک راهنماي  این شعبه امور اقيانوس

سازي  آموزشي را براي مساعدت کشورهاي ساحلي در آماده

 هایشان منتشر کرده است درخواست

و تفاوت حقوق دولت ساحلي در فالت قاره و ماهيت  -1

 منطقه انحصاري اقتصادي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
2 - Hedberg formula 

3 - Scientific and Technical Guidelines 
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هاي زیادي را براي به دست آوردن  فالت قاره اصواًل فرصت

کند و حاشيه قاره منابع زنده غير متحرک و  منابع ایجاد مي

شوند اما  ارزشمند تلقي مي اگرچه هر دو. غيرزنده را دارا است

ها جهت  رکي براي دولتاین منابع غيرزنده هستند که مح

مایل را مطرح کنند و از منابع  333ادعاي فالت قاره فراتر از 

اگرچه بسياري کشورها ممکن . مند شوند غني این منطقه بهره

متحرک درآمد بيشتري داشته  هاي غير است از برداشت گونه

باشند اما در مفهوم جهاني ارزش نفت، گاز و مواد معدني 

 & Cook)هاي غير متحرک است  گونه بسيار بيشتر از ارزش

Carleton,2000:75). 

کنوانسيون به دو منطقه  0و  0بخشهاي  کنوانسيون در

منطقه انحصاري . پردازد انحصاري اقتصادي و فالت قاره مي

مایل امتداد یابد و  333تواند از خط مبدأ تا  اقتصادي مي

منطقه هاي فوق منطقه فالت قاره را دربرمي گيرد اما این  آب

طور ذاتي متعلق به کشور  برخالف منطقه فالت قاره به

. ساحلي نيست و باید توسط کشور ساحلي موردادعا قرار گيرد

حال ممکن است با توجه به موضع دولت ساحلي سه حالت 

 :ميان منطقه انحصاري اقتصادي و فالت قاره به وجود آید

 حالت اول؛ زماني است که کشور ساحلي منطقه انحصاري

مایل  333اقتصادي دارد و فالت قاره آن کشور نيز تا 

شده است که در این حالت رژیم حقوقي هر دو منطقه  تعيين

 .شود طبق کنوانسيون اعمال مي

 حالت دوم؛ زماني است که کشور ساحلي ادعایي نسبت به

ندارد و تنها رژیم فالت قاره حاکم  منطقه انحصاري اقتصادي

 .است

که کشور ساحلي منطقه انحصاري حالت سوم؛ زماني 

مایل  333بيش از  اقتصادي دارد و فالت قاره این کشور

مایل صرفًا رژیم  333در این حالت در بخش ماورا . است

هاي مافوق آن شامل  حقوقي فالت قاره حاکم است و آب

 .قواعد دریاي آزاد خواهد بود

 - انحصاري منطقه بستر یرز و بستر ،درواقع ،قاره فالت

 - انحصاري منطقه بستر یرز و بستر تعبيري به است؛ قتصاديا

 به امادریایي است  منطقه این از بخشي اسمًا فقط اقتصادي

 مادهرود زیرا  يم شمار به قاره فالت عملي، و حقوقي لحاظ

 ساحلي دولت حقوق ینکهازا پس دریاها، حقوق کنوانسيون 11

 این دوم و اول يدربندها را اقتصادي - انحصاري منطقه در

 در مذکور حقوق» :دارد يم مقرر 3 بند در کند، يم تبيين ماده

 بخش مقررات مطابق دریا بستر یرز و بستر مورد در ماده این

 قاره، فالت حقوقي رژیم دیگر، يانب به «.شود يماعمال  ششم

 و بستر مورد در شده ینتدو کنوانسيون ششم بخش در که

شود  يم اعمال اقتصادي - انحصاري منطقه زیربستر

قواعد مرتبط با  3893در کنوانسيون  (.434: 4331صيرفي،)

متقابل به قواعد مربوط به منطقه انحصاري  طور بهفالت قاره 

اقتصادي اشاره دارد و این قواعد باید با رعایت یکدیگر اجرا 

 333وظایف و حقوق کشورها را در  باهمشوند و این دو 

. گذارند يميرزنده به اجرا غه با منابع در رابط مبدأمایلي خط 

الملل عرفي کشورها از حاکميت دائمي بر  ينبطبق حقوق 

منابع طبيعي در مناطقي که حاکميت یا حقوق حاکمه دارند 

برخوردار هستند مگر اینکه این حقوق توسط قواعد حقوق 

شرایط در . (Azaria, 2016: 2)باشند  محدودشدهالملل  ينب

 333ي در فالت قاره فراتر از بردار بهرهرابطه با اکتشاف و 

این امر بدان . مایل متفاوت است 333مایل با فالت قاره 

آبي  هاي ستونمایلي  333فالت قاره  دليل است که مافوق

قرار دارد که متعلق به منطقه انحصاري اقتصادي دولت 

قاره فراتر از  مافوق فالت هاي آبکه  يدرحالساحلي هستند 

بنابراین در فالت ؛ مایلي متعلق به دریاي آزاد هستند 333

مایلي رژیم حقوقي براي اکتشاف و  333قاره ماورا 

ي کشورهاي ثالث داراي حقوقي هستند که باید در بردار بهره
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 موردتوجهي از فالت قاره توسط کشور ساحلي بردار بهرهزمان 

اطق طبيعتًا بر بستر و زیر ي از این منبردار بهره. قرار گيرد

يرگذار است و ممکن تأثآبي باالي آن  هاي ستونبستر و بر 

هاي مربوط به این منطقه را براي سایر  يآزاداست برخي از 

 .(Grignon, 2013: 26)کشورها مختل کند 

کنوانسيون حقوق کشور ساحلي نسبت به فالت  00طبق ماده 

ودن حقوق کشور ذاتي ب. است« انحصاري»و « ذاتي»قاره 

ساحلي بدین معنا است که حقوق کشور ساحلي در محدوده 

مایلي خط مبدأ در رابطه با بستر و زیر بستر نياز به  333

اعالم یا ادعا ندارد اگرچه این حاکميت کامل نيست و صرفًا 

برداري از منابع طبيعي این منطقه  منظور اکتشاف و بهره به

 قوق این است کهمعناي انحصاري بودن این ح. است

هاي  تواند بدون رضایت کشور ساحلي فعاليت کس نمي هيچ

این در حالي است که حقوق . را در منطقه انجام دهد مشابه

کشور ساحلي در منطقه انحصاري اقتصادي اعالمي است و 

که کشور ساحلي ادعایي را نسبت به این منطقه  درصورتي

 .وجود نخواهد داشتنداشته باشد، این منطقه براي آن کشور 

 حقوق حاکمه دولت ساحلي نسبت به فالت قاره -0

تناسب دوري و یا نزدیکي این  در مناطق مختلف دریایي به

مناطق به خط مبدأ، حقوق متفاوتي براي کشورهاي ساحلي 

اي داشته  در اینجا الزم است اشاره. شده است در نظر گرفته

حاکميت . «مهحقوق حاک»و  «حاکميت»باشيم به دو مفهوم 

در اینجا به معناي حق انحصاري یک کشور براي کنترل و 

حکومت کردن بر یک منطقه جغرافيایي معين است، بدون 

 هرگونه دخالت خارجي سایرین که شامل کشورهاي خارجي

در مورد حقوق دریاها حاکميت یک کشور به . شود نيز مي

هاي داخلي و  معناي قدرت حقوقي انحصاري بر تمام آب

که دربرگيرنده  دریاي سرزميني و همچنين بر تمام تابعان

کنند و  راني مي هاي آزاد کشتي هایي است که در دریا کشتي

اما حقوق حاکمه برعکس  آیند؛ حساب مي تبعه این کشور به

بر . هاي خاص در مناطق معين است محدود به کنترل فعاليت

اطق اساس کنوانسيون حقوق دریاها کشورهاي ساحلي در من

این  .ماوراي دریاي سرزميني از حقوق حاکمه برخوردار هستند

هاي  طور خاص بر منابع طبيعي در فالت قاره و آب کشورها به

حقوق . منطقه انحصاري اقتصادي کنترل انحصاري دارند

 00حاکميتي در منطقه انحصاري اقتصادي طبق ماده 

طبيعي برداري از منابع  کنوانسيون مربوط به اکتشاف و بهره

برداري و حفظ و مدیریت منابع  یا اکتشاف، بهره در فالت قاره

برداري اقتصادي  هاي دیگر براي بهره زنده و غيرزنده و فعاليت

البته . ها و بادها است از منطقه و توليد انرژي از آب، جریان

زماني که فالت قاره یک کشور از حدود خارجي منطقه 

فراتر رود و اصطالحًا ( یيمایل دریا 333)انحصاري اقتصادي 

فالت قاره امتدادیافته داشته باشد کنوانسيون به کشور ساحلي 

دهد که حقوق حاکمه خود را در مورد اکتشاف و  اجازه مي

اش روي بستر یا زیر بستر دریا را  برداري از منابع طبيعي بهره

هاي الزم را به  باید پرداخت البته در این منطقه نيز انجام دهد،

در بخش بعدي در رابطه با ) المللي دریاها داشته باشد م بينمقا

حقوق (. شود ها توضيح داده مي نحوه انجام این پرداخت

اي که براي کشور ساحلي در منطقه فالت قاره متصور  حاکمه

 :اند از است عبارت

برداري از منابع غيرزنده و منابع زنده از گونه غير  بهره -0-3

 ها متحرک

ر رابطه با حقوق حاکمه دولت ساحلي در مورد اصل اساسي د

منابع غيرزنده در فالت قاره و منطقه انحصاري اقتصادي این 

گيرد که اساسًا منابع  است که این کشور است که تصميم مي

برداري قرار بگيرند یا خير و اگر قرار است  غيرزنده مورد بهره

 چنين شود چه کسي و چگونه اجازه چنين کاري را خواهد

هایي را براي  کنوانسيون محدودیت 93ماده . داشت

مایل  333برداري از منابع خاص در فالت قاره فراتر از  بهره

کنوانسيون در رابطه با این منابع در  00ماده . قائل شده است
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برداري  فالت قاره حقوق حاکميتي را درزمينه اکتشاف و بهره

است از منابع طبيعي به کشورهاي ساحلي اعطا کرده 

منابع طبيعي که »: انواع این منابع را برشمرده است 0پاراگراف 

شده شامل منابع معدني و غير زیستي  در این بخش به آن اشاره

اي که از انواع  هاي زنده بستر و زیربستر دریا به همراه ارگانيسم

هایي است که در مرحله  حرکت هستند، منظور ارگانيسم بي

ستند و یا زیر بستر هستند و یا قادر به حرکت ه برداري یا بي بهره

 «.نيستند جز در صورت اتصال مداوم به بستر یا زیربستر حرکت به

و  هاي منابع طبيعي غيرزنده نفت و گاز ازجمله نمونه

ها،  صدف هاي غير متحرک شامل مواردي همچون گونه

 .ها هستند ها و اسفنج مرجان

هاي  تأسيسات و سازهحفاري، ایجاد جزایر مصنوعي،  -0-3

 مرتبط

که توسط کنوانسيون  رژیم نوین تحقيقات علمي دریایي

کامل متفاوت از رژیم پيش از خود  طور به ارائه شد 4312

زیرا گذشته از گسترش وسيع مناطق دریایي تحت . است

گسترش دریاي سرزميني تا  طریق ازحاکميت دولت ساحلي، 

، الجزایري مجمع هاي آبمایل دریایي و معرفي و تبيين  42

مایل دریایي  211انحصاري اقتصادي به عرض  منطقهمعرفي 

و تعریف مبسوط فالت قاره منجر به افزایش چشمگير مناطق 

دریایي شد که انجام تحقيقات علمي دریایي را مشروط به 

 منطقهبه کاهش  درنتيجهو  نمود ميرضایت دولت ساحلي 

يقات علمي دریایي آزادانه دریاي آزاد انجاميد که در آن تحق

رژیم نوین مندرج در کنوانسيون . همچنان قابليت اجرا داشت

حقوق دریاها موجد یک تراضي و ِبده ِبستان ميان  4312

مدافعان آزادي حداکثري تحقيقات علمي دریایي و طرفداران 

کنترل حداکثري دولت ساحلي بر تحقيقات علمي دریایي 

مروزه خود را در جایگاه حقيقات علمي دریایي ات. است

، تقاضاي روزافزوني براي آگاهي سو یکاز : بيند ميحساسي 

براي  نيازي پيش مثابه بهگسترده  طور بهعلمي وجود دارد، که 

دیگر، امکان کاربردهاي سوي  ازتصميمات صحيح و 

؛ چندگانه از نتایج حاصل از تحقيقات شود ميمدیریتي قلمداد 

استفاده از این وء براي س هایي هروزنعلمي دریایي و وجود 

 شده حسابنسبت به آن  ها دولتمقوله موجب شده است که 

بخش سيزدهم . و با دقت و احتياط بيشتري عمل کنند

متوازن  سامانه، در ایجاد یک 4312کنوانسيون حقوق دریاها 

، کننده تحقيقحقوق و تکاليف براي هر دو دولت ساحلي و 

 هاي دولتنافع امنيتي و تماميتي م زمان هماقدام به ترکيب 

براي دسترسي  کننده تحقيق هاي دولتساحلي، با نياز 

حقوق  4312کنوانسيون . دریا نموده است هاي بخش تمامي به

قواعد  دربرگيرندهاست که  ایجادشدهدریاها با این هدف 

، سو یکدر فرایندي باشد که اهدافش از  اجرا قابلمعتبر و 

دیگر  سوي ازدانش بشري است و  تحقيقات براي پيشبرد

حفظ امنيت، تماميت و صالحيت و نيز منابع ملي و منافع 

 (03: 3183مدني، ) .اقتصادي

تواند اجازه  تنها کشور ساحلي مي 3893 طبق کنوانسيون

هاي  عنوان یکي از روش برداري و حفاري به اکتشاف و بهره

بدهد و بر « براي هر منظوري»برداري در فالت قاره را  بهره

بنابراین نه صرفًا براي استخراج  امور مرتبط با آن نظارت کند؛

منابع طبيعي بلکه براي تمامي اهداف مانند انجام تحقيقات 

المللي  هاي بين ي توسط کشورهاي دیگر و یا سازمانعلم

براي این اهداف . صالح رضایت کشور ساحلي باید حاصل شود

ها استفاده  ممکن است از جزایر مصنوعي، تأسيسات و سازه

قواعد مرتبط با این مسأله را مطرح  93و  93شود که مواد 

دارند که کشور ساحلي حق ایجاد  کنند و مقرر مي مي

ي حفاري و سایر تأسيسات مرتبط براي اکتشاف و سکوها

برداري از منابع مجاز توسط کنوانسيون را دارد و بر  بهره

تواند اطراف این تأسيسات منطقه امن به  مي 03اساس ماده 

متري ایجاد کند و حق کنترل و اعمال صالحيت  033شعاع 

در این منطقه را با انجام اقدامات الزم در جهت حفاظت از 

کشور ساحلي مجوز استفاده از این . ن مناطق را دارا استای
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ها نظارت دارد که  کند و بر آن جزایر و تأسيسات را صادر مي

. این امر ناشي از همان حقوق حاکمه کشور در منطقه است

ها مطلع  این کشور موظف است سایر کشورها را از وجود آن

ساحلي و سازد که این وظيفه تعادل ميان حقوق حاکمه کشور 

 .دهد حقوق سایر کشورها را نشان مي

 دسترسي انحصاري به اطالعات محرمانه -0-1

 اطالعات مرتبط با فالت قاره که دربرگيرنده وجود، ماهيت،

و محل منابع و امکان اقتصادي استخراج منابع براي  وسعت

در این رابطه اشاره به پرونده . اهميت دارد کشورهاي ساحلي

در سال . تواند مسأله را روشن کند مي 4غنا عاج و ميان ساحل

این دو کشور یک توافق ویژه را براي ارائه به شعبه  3330

در رابطه با مرزهاي دریایي در  المللي دریاها خاص دیوان بين

در زمان رسيدگي غنا قراردادهاي  .اقيانوس اطلس تهيه کردند

قصد هاي مختلف منعقد کرده بود و  نفتي متعددي را با شرکت

عاج  ساحل. داشت قراردادهاي جدیدي نيز منعقد کند

کرد از  درخواست دستور اقدامات موقت داد که غنا را ملزم مي

عاج مضر باشد  توانست براي ساحل ارائه اطالعات که مي

خودداري کند و استدالل چنين بود که حقوق مرتبط با 

برداري شامل ارائه اطالعات محرمانه نيز  اکتشاف و بهره

غنا درخواست رد این اقدامات را داد و بر وجود حق . شود مي

انحصاري براي دسترسي به اطالعات خود طبق کنوانسيون 

شده  دیوان مقرر داشت که طبق اسناد ارائه. پافشاري کرد

تالش بر حفاظت از  عاج عاج حقوقي که ساحل توسط ساحل

 ها دارد محتمل است و به دست آوردن و ارائه اطالعات آن

تواند خطرات غيرقابل جبراني را به این حقوق وارد کند و  مي

نهایتًا غنا را ملزم کرد که اقدامات الزم براي جلوگيري از نشر 

عاج صدمه زننده باشد  تواند براي ساحل اطالعاتي که مي

بنابراین ارائه اطالعات محرمانه درباره فالت  خودداري کند؛

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Dispute Concerin Delimitation of Maritime Boundry between 

Ghana and cote d'ivoire in Atlantic Ocean, Order of Provisional 
Measures, 25 April 2015. 

مکن است و این امر از قاره صرفًا با اجازه کشور ساحلي م

گيرد  حقوق حاکمه کشور ساحلي در فالت قاره سرچشمه مي

(Azaria, 2016:4). 

 عدم محدودیت در نوع و ميزان استخراج -0-0

اي در رابطه بااینکه  الملل و حقوق دریاها قاعده در حقوق بين

کشورها چگونه اکتشاف و استخراج را در مناطق تحت 

ندارد و متأسفانه مقررات صالحيت خود انجام دهند وجود 

آوري نيز در موردحفاظت از منابع غيرزنده در فالت قاره و  الزام

کنوانسيون از  03ماده . مناطق انحصاري اقتصادي وجود ندارد

رویه از منابع  برداي بي خواهد که از بهره کشورهاي ساحلي مي

زنده در منطقه انحصاري اقتصادي خودداري کنند و در 

ز حوزه صالحيتشان نيز موظف هستند که مناطق خارج ا

نيز  300ماده . حفاظت از منابع زنده را در نظر داشته باشند

تنها به حفاظت از منابع طبيعي در مناطق خارج از صالحيت 

باوجوداین . المللي دریاها اشاره دارد ها توسط مقام بين دولت

منابع غيرزنده در مناطق  اي در رابطه با حفاظت هيچ قاعده

 .ها وجود ندارد تحت صالحيت دولت

تواند در این مورد  حال قواعد مرتبط با توسعه پایدار مي بااین

تعریف  4311در سال  2گزارش برانتلند. مرتبط باشند

این تعریف . شده امروزي از توسعه پایدار را ارائه داد شناخته

عبارت بود از نوعي از توسعه که نيازهاي نسل حاضر را 

توانایي نسل آینده براي برآورده کردن نيازهاي آنکه به  بي

این تعریف دو مفهوم کليدي  .خود تضعيف کند برآورده سازد

خصوص نيازهاي اساسي  نخست مفهوم نياز، به: را در بردارد

که باید در اولویت قرار گيرد و دوم مفهوم  فقراي جهان

ساختار  ها که با توجه به وضعيت فّناوري و محدودیت

زیست براي برآورده ساختن  در مورد امکانات محيط اجتماعي

حال تاکنون  بااین .شود نيازهاي کنوني و آینده اعمال مي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
2 - Bruntland Report 
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الملل  آور در این رابطه مقرر نشده و حقوق بين اي الزام قاعده

اي ندارد که کشورها را ملزم به  عرفي نيز در این رابطه قاعده

در مناطق تحت ها  حفاظت از منابع غيرزنده مثل هيدروکربن

 .صالحيت خود کند

 هاي حقوق حاکمه دولت ساحلي در فالت قاره محدودیت -0

ي متعددي تقسيم ها بخشدریا را به  3893 يونکنوانس

 ها آنکند که کشور ساحلي ممکن است نسبت به  يم

هر بخش حقوقي را به کشور ساحلي . ادعاهایي را مطرح کند

هاي  يکشتکند و تکاليفي را بر عهده کشورها و  يماعطا 

هر کشور و کشتي  3893طبق کنوانسيون . گذارد يمخارجي 

از  اند عبارتاز شش آزادي در دریاي آزاد برخوردار است که 

ها،  ها و لوله آزادي دریانوردي، آزادي پرواز، قرار دادن کابل

آزادي تحقيقات علمي دریایي، ساخت جزایر مصنوعي و 

قاعده کلي این است که هرچه به  .يسات و ماهيگيريتأس

ميزان حقوق کشور ساحلي بيشتر است  ميباشتر  یکنزدساحل 

يعتًا موجب محدود شدن این شش آزادي متعلق به طبو که 

شود  يمهاي خارجي  يکشتکشورها و 

(Kastrisios,2017:2). ازاین اشاره شد  طور که پيش همان

قاره براي کشور ساحلي در نظر  حقوقي که در منطقه فالت

اما این حقوق حاکمه  شود ذاتي و انحصاري است؛ گرفته مي

واسطه برخورد با حقوق سایر  ممکن است در برخي موارد به

 .کشورها و یا جامعه جهاني در کل محدود شود

 حقوق حاکمه و تعارض با سایر حقوق در منطقه -0-3

هاي آبي منطقه  هاي فوقاني منطقه فالت قاره را یا ستون آب

اگر . دهند یا دریاي آزاد انحصاري اقتصادي تشکيل مي

ها براي کشورهاي ثالث  هاي آزاد باشند که انواع آزادي آب

هاي آبي  وجود دارد و کشور ساحلي ادعایي نسبت به ستون

اي ثالث ندارد اما اگر منطقه انحصاري اقتصادي باشند کشوره

. ها را دارند ها و کابل راني و قرار دادن لوله صرفًا اجازه کشتي

گذاران خصوصي اگرچه کنوانسيون حقوق  در مورد سرمایه

ها ندارد اما معاهدات دو یا  دریاها حمایتي نسبت به آن

طور مثال معاهده منشور  به. کند ها حمایت مي چندجانبه از آن

قراردادهاي مربوط به گذاري در  انرژي شرایط سرمایه

ها و استفاده از منابع تجدیدپذیر دارد که  استخراج هيدروکربن

 اجرا است؛ در فالت قاره و منطقه انحصاري اقتصادي قابل

چنيني حقوق حاکمه دولت ساحلي را با  بنابراین معاهدات این

کند  گذاران محدود مي الزام به حفاظت از حقوق سرمایه

(Azaria, 2016:12). 

این منطقه آزاد است و تابع ماده  انجام تحقيقات علمي در

آزادي . خواهد بود 3893کنوانسيون  3پاراگراف  300

طبق ماده . گذاري در این منطقه حاکم است گذاري و لوله کابل

گذاري و  تواند در فالت قاره کابل کشور ساحلي مي 08

گذاري  گذاري انجام دهد و در ضمن نباید مانع انجام کابل لوله

ها توسط  گذاري و تعميرات و نگهداري مربوط به آن و لوله

تعيين مسير  08ماده  1حال طبق بند  بااین. سایر کشورها شود

این  0ها باید با رضایت دولت ساحلي باشد مطابق بند  لوله

تواند شرایطي را براي حفاظت از حقوق  ماده دولت ساحلي مي

و رضایت  مشخص کند؛ ها ها و کابل خود براي تعبيه لوله

کشوري که حقوق حاکميتي بر فالت قاره دارد باید براي 

دولت ساحلي در رابطه با  .گذاري جدید أخذ گردد فرآیند لوله

گذاري سایر کشورها موظف است که  کابل گذاري و لوله

برداري منابع طبيعي و  اقدامات معقول را براي استخراج و بهره

. ها انجام دهد ل آلودگي از لولهو کنتر کاهش براي جلوگيري،

4میاستر نورد زیردریایي گذاري لوله پروژه
 تحقق از عيني نمونه 

 اهميت. ستا دریا در ها دولت آزادي و حقوق از جنبه این

 عرصه در گاز و نفت انتقال براي گذاري زیردریایي لوله

 پروژه بار در نخستين آن، روي پيش هاي چالش و المللي بين

 آلمان و روسيه هاي دولت ميان استریم نورد گذاري لوله

 دولت گاز و نفت انتقال گذاري زیردریایي لوله. است ظاهرشده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1
 - Nord Stream 
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 آلمان، مستلزم دولت به آن رساندن براي پروژه این در روسيه

 و آلمان روسيه، هاي دولت سرزميني دریاي قلمرو از عبور

 سوئد و فنالند اقتصادي انحصاري منطقه از عبور و دانمارک

 (414: 4333صالحي،) .است بالتيک دریاي در

مایلي قباًل اشاره شد که کشور  333در مورد فالت قاره 

ساحلي چه وظایفي مرتبط با تأسيسات و جزایر مصنوعي و 

در منطقه  باید توجه داشت که بستر دریا. منطقه امن دارد

د است درواقع بستر دریاي آزا مایل 333فالت قاره فراتر از 

دریاي آزاد  هاي آبي طبق قواعد هاي ستون لذا تمام پتانسيل

ذکر  نکته قابل .استفاده توسط کشورهاي ثالث خواهد بود قابل

دیگر در اینجا آن است که زماني که ادعاي فالت قاره فراتر 

مایل طبق شرایط کنوانسيون موردپذیرش واقع شد،  333از 

مایلي  333قاره  رژیم حقوقي حاکم بر آن همانند فالت

کشور ساحلي باید  اول اینکه: خواهد بود اما با دو تفاوت عمده

و دوم؛ کشور  هاي الزم را انجام دهد پرداخت 93طبق ماده 

تنها مرجع صالح براي  0پاراگراف  300ساحلي طبق ماده 

دادن رضایت جهت انجام تحقيقات دریایي داراي اهميت 

ف منابع دریایي نيست برداري و اکتشا مستقيم براي بهره

(Treves, 2015:15.)  بدین معنا که بر اساس این ماده در

دریایي مبتني بر مقررات کنوانسيون  رابطه با تحقيقات علمي

یي که عمليات ها محلمایلي و در  333در ماوراي 

ي یا اکتشافي در حال انجام است یا قرار است در بردار بهره

ساحلي حق اعمال صالحيت آینده نزدیک انجام گيرد، دولت 

 .و ممانعت نخواهد داشت

مایل، دریاي  333درهرحال چون باالي فالت قاره ماوراي 

هاي باالي فالت قاره در  این امر در مورد آب) آزاد قرار دارد

مایلي زماني که کشور ساحلي، منطقه انحصاري  333محدوده 

ظر مایل در ن 333اقتصادي ندارد یا این منطقه را کمتر از 

هاي  هاي این منطقه آزادي در آب( گرفته نيز صادق است

وجود دارد که استفاده کشور ساحلي از فالت قاره در این 

ازجمله این . ها باشد مناطق باید با در نظر گرفتن این آزادي

راني، آزادي پرواز، کابل و  آزادي کشتي توان به ها مي آزادي

با ) سات مرتبطگذاري، احداث جزایر مصنوعي و تأسي لوله

، آزادي ماهيگيري و انجام (رعایت بخش ششم کنوانسيون

در مورد فالت قاره فراتر از . تحقيقات علمي دریایي اشاره کرد

تواند  مي 4آرکتيک سانرایزمایل اشاره به پرونده داوري  333

 .کننده باشد کمک

 2سانرایز با نام تجاري آرکتيک صلح سبز المللي بينکشتي 

 در نفت استخراج با مخالفت نهتحت تابعيت دولت هلند به نشا

پهلو  3پریرازلومنایا نفتي سکوي نزدیکي در شمالي اقيانوس

در واکنش، گشت ساحلي دولت روسيه ضرورت . گيرد مي

 صالحيتکنوانسيون در مناطق دریایي تحت  41 ەرعایت ماد

کشتي دولت ساحلي را در اولين ارتباط رادیویي با کاپيتان 

یک روز بعد کشتي مذکور با . شود ميسانرایز یادآور  آرکتيک

در اطراف سکوي نفتي به دور  دریایي مایل سه لهحفظ فاص

 2تا جایي که  کند نميگشت ساحلي مداخله . پردازد ميزدن 

فاصله وارد قایق بادي از این کشتي به آب انداخته و بال

گارد ساحلي  به را موضوع ساحلي گشت. شوند مي امن قهمنط

 کنند مي تالش محيطي زیستدو فعال . دهد ميگزارش 

فعاليت تأسيسات استخراج نفت را با مداخله فيزیکي متوقف 

خذ أگارد ساحلي بالفاصله با  (3188:3030صالحي،) کنند

و را بازداشت  محيطي زیستفعاالن  همجوز از دادگاه بندر کلي

دادگاه ساحلي اتهام فعاالن  .ها را توقيف کرد آنکشتي 

و قرار بازداشت  هرا دزدي دریایي اعالم نمود محيطي زیست

دولت هلند معتقد است که  .کند ميرا براي دو ماه صادر  ها آن

مقررات کنوانسيون حقوق دریاها مانع از ورود مقامات دولت 

آزاد و  هاي آبساحلي به کشتي تحت صالحيت وي در 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Arctic Sunrise Arbitration (Kingdom of the Netherlands v. 

Russian Federation) Award on the Merits, 14 August 2015. 

2
 - Arctic Sunrise 

3
 - Prirazlomnaya 
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ليکن دولت روسيه اقدامات . ي استمنطقه انحصاري اقتصاد

خویش عليه کشتي آرکتيک سانرایز را توجيه حقوقي کرده 

را مستند به  محيطي زیستدولت روسيه عمل فعاالن . است

کنوانسيون دزدي دریایي تشخيص داده و براي  414ماده 

مقررات  حسب هلندورود به کشتي تحت صالحيت دولت 

این صالحيت براي . کنوانسيون عمل کرده است 411ماده 

هر کشور عضو کنوانسيون در منطقه انحصاري اقتصادي نيز 

 بهصلح سبز  محيطي زیستليکن عمل فعاالن  وجود دارد

عدم توجه به یک کشتي دیگر مشمول تعریف جرم  دليل

هدف اصلي از . نيست کنوانسيون 414در ماده  دزدي دریایي

رل گرفتن کنت دست به محيطي زیستمخالفت فعاالن 

سکوي نفتي یا توقف کامل فعاليت دولت ساحلي  هاي فعاليت

فعاالن . از منابع خویش نبوده است برداري بهرهدر 

به دنبال این هدف بودند که دولت ساحلي در  محيطي زیست

فراساحلي  هاي فعاليتآن در  تبع بهقوانين و مقررات خویش و 

خویش بازنگري کند تا حدي که خطرات احتمالي ناشي از 

خود در منطقه انحصاري اقتصادي را به  هاي فعاليت

به  اتکاقضات دیوان با . ميزان ممکن تقليل دهد ترین پایين

که موضوع حاضر  گيرند ميدولت هلند نتيجه  هاي استدالل

 کارگيري هبروسيه و هلند در  هاي دولت نظر اختالفناشي از 

مقررات کنوانسيون راجع به حقوق و تعهدات دولت 

قضات بالفاصله دستور . و دولت ساحلي است پرچم صاحب

که دولت روسيه به رفع توقيف کشتي و آزادي کليه  دهند مي

ميليون  1،3در قبال تودیع وثيقه به مبلغ  شده بازداشتافراد 

خاک و مناطق یورو اقدام نماید تا کشتي و کليه افراد مذکور 

بر همين منوال . دریایي تحت صالحيت وي را ترک نمایند

نقض تعهدات دولت  احتمال بهدیوان داوري نيز در پاسخ 

ورود به کشتي،  کند ميروسيه نسبت به دولت هلند اعالم 

دستگيري و بازداشت خدمه کشتي آرکتيک سانرایز توسط 

: 4331صالحي،) مقامات دولت ساحلي غيرقانوني بوده است

21-21).  

در رابطه بااینکه آیا روسيه محق بوده که حقوق خود مربوط 

به منابع غيرزنده در منطقه انحصاري اقتصادي بدین شکل 

اعمال کند تا بتواند توقيف کشتي را توجيه کند یا خير؟ دیوان 

مقرر داشت که کنوانسيون قاعده در رابطه با توقيف کشتي در 

اي به  ندارد و اشاره زنده و غيرزندهاین منطقه در مورد منابع 

حقوق حاکمه نداشت زیرا رفتار روسيه را مرتبط با حقوق 

و مقرر داشت که هدف از حقوق حاکمه در  حاکمه ندانست

منطقه انحصاري اقتصادي و فالت قاره انجام اقدامات الرم 

جهت مهم  این امر ازآن. جهت مداخله در این حقوق است

اي حقوق حاکمه نسبت به منابع است که قلمرو و محتو

شود و باید تعادل ميان حقوق دولت  غيرزنده مشخص مي

و حقوق سایر کشورها رعایت شود و دولت ساحلي  ساحلي

راني  تواند به بهانه اجراي حقوق حاکمه خود در کشتي نمي

دیوان مقرر داشت که اقدامات . المللي خلل ایجاد کند بين

ري و متناسب باشد تا قانوني دولت ساحلي باید معقول، ضرو

نشده و دیوان  بيني این قواعد در کنوانسيون پيش. تلقي گردد

باید به حقوق . اي رسيده است با تفسير به چنين نتيجه

کشورهاي دیگر توجه شود و اجراي حقوق حاکمه در فالت 

قاره یا منطقه انحصاري اقتصادي نباید منجر به ایجاد خلل 

توان گفت  بنابراین مي ق سایرین گردد؛توجيه در حقو غيرقابل

اي باشد که به دولت ساحلي  تواند زمينه که حقوق حاکمه مي

اجازه دهد اقدامات اجرایي پيشگيرانه را در منطقه انحصاري 

راني  اقتصادي در نظر گيرد که ممکن است با کشتي

هاي معقول بودن،  المللي تداخل پيدا کند اما باید الزمه بين

  .(Azaria, 2016:16)ناسب را در نظر بگيرد ضرورت و ت

 زیست حقوق حاکمه و حفاظت از محيط-0-3

یکي از حقوق جامعه جهاني و بشریت که باید در اعمال 

حقوق حاکمه توسط کشور ساحلي اعمال شود حفاظت از 

هایي که در فالت قاره توسط  فعاليت. زیست است محيط

کشور ساحلي و یا توسط دیگران با مجوز کشور ساحلي انجام 



 4114 پایيز، سوموم، شماره س ، دورهاي رشته هاي حقوقي ميان فصلنامه پژوهش/ 21
 

گيرد مستلزم حفاري و صدمه به بستر دریا و استفاده از  مي

ت در بستر و زیربستر دریا است که طبيعتًا بر تجهيزا

هاي آبي باالي آن و منبع زنده آن اثرگذار است  ستون

هاي  تواند بدون توجه به آسيب ها نمي بنابراین این فعاليت

ها و  آلودگي ناشي از حفاري .ها انجام گيرد محيط زیستي آن

ته تواند اثر سو بر اکوسيستم دریا داش نشت مواد استخراجي مي

ها ممکن است منجر به تغييرات در تنوع  این فعاليت .باشد

 383طبق ماده . هاي خاص شود زیستي و یا انقراض گونه

زیست  اند که از محيط کنوانسيون حقوق دریاها کشورها مکلف

دریایي حفاظت کنند و بدین ترتيب اجراي حقوق حاکمه 

حتي در مورد ایجاد . منوط به عمل به این تکليف است

لودگي در مناطق تحت صالحيت ملي کشورهاي عضو طبق آ

براي پيشگيري، کاهش  باید قوانين داخلي را 330و  339مواد 

هاي بستر دریا ناشي  و کنترل آلودگي دریایي که از فعاليت

باره  نقض تکاليف کشورها دراین. شود تصویب و اجرا کنند مي

اردي که شود بلکه دربرگيرنده مو فقط شامل ایجاد صدمه نمي

قوانين . شود باره صورت نگرفته نيز مي تالش کافي دراین

ایجادشده توسط کشورها نسبت به فعاالن خصوصي مانند 

گذاراني که در منطقه انحصاري اقتصادي یا فالت قاره  سرمایه

يون در کنوانس .(Azaria, 2016:17)شود  فعاليت دارند نيز مي

که مربوط به نظارت، تکليف فرآیندي را نيز  330و  330مواد 

شود مشخص  انجام ارزیابي اثر محيط زیستي و گزارش مي

زیست  کند که مرتبط با خطرات و اثرات آلودگي محيط مي

زیست دریایي را  دریایي یا تغييرات مهم صدمه زننده به محيط

کنوانسيون محدودیتي را  33عالوه بخش  به. شود شامل مي

ت محيط زیستي یا خارج بر اساس معيار فرامرزي بودن اثرا

 کند؛ یا داخل بودن در صالحيت ملي منطقه مطرح نمي

ها به هر  برداري از منابع غيرزنده و استخراج آن بهره بنابراین

زیست دریایي است خواه این  طریق منوط به حفاظت از محيط

نکته . منابع در منطقه صالحيت ملي باشند و خواه خارج از آن

زیست در منطقه فالت  فاظت از محيطذکر آن است که ح قابل

قاره درواقع هم وظيفه دولت ساحلي است و هم حق این 

حال که  این بدان معنا است که این کشور درعين. کشور

اي انجام دهد  گونه هاي خود را در منطقه به وظيفه دارد فعاليت

زیست نشود، این حق را نيز  که موجب صدمه به محيط

در این منطقه نظارت و کنترل کافي  ها داراست که بر فعاليت

 .داشته باشد تا اهداف توسعه پایدار محقق گردد

برداري از فالت قاره فراتر  هاي مرتبط با بهره پرداخت -0-1

 مایل دریایي 333از 

 واسطه بهایده اوليه در مورد اینکه کشور ساحلي باید 

جامعه يرزنده در فالت قاره مبلغي را به غي از منابع بردار بهره

گردد که در کميته بستر  يبازم المللي بپردازد، به مباحثي ينب

و در زمان تالش براي تعيين  3803دریاهاي سازمان ملل در 

اما بعد در کنفرانس مشخص شد ؛ شد مطرححدود این منطقه 

قرار  موردتوافق یلي فالت قارهما 333در محدوده  که پرداخت

بنابراین ماده بر اساس توافق کلي کشورهاي ؛ نخواهد گرفت

مایل  333شکل گرفت و بر منطقه ماوراء  کننده شرکت

برداري کشور  بهره. (Tuerk, 2021: 253)متمرکز شد 

مایل دریایي مستلزم  333ساحلي از منطقه فالت قاره ماورا 

هاي از جانب کشور ساحلي است که از سال پنجم  پرداخت

درصد از حجم یا ارزش توليد به  3خت برداري با پردا بهره

 0شود و سال دوازدهم به  آغاز مي المللي دریاها مقام بين

ماند که البته کشورهاي  رسد و ثابت مي درصد مي

توسعه که واردکننده منابع معدني هستند از این  درحال

رسد آن  آنچه در ابتدا به ذهن مي. ها معاف هستند پرداخت

یندي این خواهد بود که کشور است که نتيجه چنين فرآ

کند که حداکثر برداشت را در  ساحلي تمامي تالش خود را مي

درهرحال . سال اول که معاف از پرداخت است انجام دهد 0

واسطه موقعيت خاص منطقه و منابع آن  ها به این پرداخت

عنوان ميراث  به 310گيرد که بر اساس ماده  انجام مي

و باید ميان این ميراث و حقوق شود  مشترک بشریت تلقي مي
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حاکمه کشور ساحلي توازن برقرار گردد تا منافع جامعه جهاني 

اگرچه کنوانسيون حقوق انحصاري . در کل در نظر گرفته شود

کشور ساحلي نسبت به چنين اکتشافاتي را به رسميت 

دارد که کشور ساحلي باید ساليانه  شناسد و مقرر مي مي

هد و بخشي از حجم توليد یا معادل را انجام د هاي پرداخت

سال از  0بعد از . المللي دریاها بپردازد ارزش آن را به مقام بين

ها یک درصد از ارزش یا حجم توليد  برداري این پرداخت بهره

خواهد بود که تا سال دوازدهم هرساله یک درصد اضافه 

هفت  هاي بعد به مقدار شود و در سال دوازدهم براي سال مي

اي که خود  توسعه البته کشورهاي درحال. کند ثابت مي درصد

ها معاف  واردکننده منابع غيرزنده هستند از این پرداخت

صورت  ها را ميان کشورها به مقام باید این پرداخت. هستند

هاي کشورهاي  نظر گرفتن نياز و خواسته عادالنه با در

خصوص کشورهاي با کمترین ميزان  توسعه به درحال

  .یافتگي و کشورهاي محصور در خشکي تقسيم کند توسعه

 گيري نتيجه

مرتبط با منابع غيرزنده در منطق تحت صالحيت  هاي فعاليت

اهميت  .اند بودهملي محرکي براي ایجاد حقوق دریاها 

است و  درک قابلکشور ساحلي  این مناطق براي روزافزون

تجدیدپذیر هاي  يانرژ ي جدیدي همچون منابعمسائليعتًا طب

کنوانسيون . شود توسعه حقوق مي موجب طرح مسائل تازه و

برداري از منابع دریایي را براي کشور ساحلي مشروط به  بهره

الملل دریاها که  طبق قواعد حقوق بين. کند برخي تکاليف مي

 3893الملل  بخش عمده آن در کنوانسيون حقوق بين

ره خود از شده است، کشورهاي ساحلي در فالت قا منعکس

این حقوق حاکمه . حقوق حاکمه انحصاري برخوردار هستند

برداري، حفاظت و مدیریت منابع غيرزنده  شامل اکتشاف، بهره

به دليل اهميت بسيار . ها است حرکت و منابع زنده از دسته بي

دقت در  هاي تحدید حدود این منطقه به زیاد این منابع روش

وده حقوق کشور ساحلي اند تا محد کنوانسيون آورده شده

وضوح تفاوت  قواعد موجود در کنوانسيون به. مشخص باشد

در بحث . سازد حاکميت با حقوق حاکمه را نمایان مي

حاکميت، یک کشور حق اعمال کنترل کامل بر یک منطقه را 

الملل دریاها این حاکميت بدین مفهوم  دارد و در حقوق بين

هاي  ري بر آباست که کشور ساحلي قدرت حقوقي انحصا

اما حقوق حاکمه  داخلي و دریاي سرزميني خود را دارد؛

هاي خاص در مناطق موردنظر است  محدود به کنترل فعاليت

و بر اساس کنوانسيون حقوق دریاها این حقوق حاکمه مربوط 

 شود و عمدتًا مرتبط با به مناطق بعد از دریاي سرزميني مي

هاي منطقه  قاره و آبکنترل انحصاري منابع طبيعي در فالت 

در حقيقت این حقوق به کشور . انحصاري اقتصادي هستند

 333فالت قاره  دهد که در بستر و زیر بستر ساحلي اجازه مي

که  شده باالي آن مایلي و منطقه انحصاري اقتصادي تعریف

هاي آب را دربرمي گيرد از حقوق حاکمه نسبت به  ستون

ها  برداري از آن ت به بهرهمنابع طبيعي برخوردار باشد و نسب

اقدام کند و در ضمن بر تحقيقات علمي در این منطقه نظارت 

. زیست آن بکوشد داشته باشد و براي حفاظت از محيط

مایل این حقوق محدود  333حال در فالت قاره فراتر از  بااین

وجود منطقه انحصاري . به بستر و زیر بستر دریا است

سته به مورد در باالي این منطقه اقتصادي و دریاي آزاد که ب

هایي براي  اند موجب شده که حقوق و آزادي شده واقع

کشورهاي ثالث و جامعه جهاني وجود داشته باشد که بعضًا با 

لذا کشور . کند حقوق حاکمه کشور ساحلي برخورد پيدا مي

ساحلي موظف است حقوق مذکور را محترم شمرده و 

نباید مخل آزادي سایر  هاي این کشور در منطقه فعاليت

راني و تعبيه کابل و لوله باشد، اگرچه  کشورها براي کشتي

گذاري و کابل گذاري در قوانين  تواند شرایطي را براي لوله مي

تکاليف دولت ساحلي در قبال حفاظت از . خود معين کند

. کند هاي این کشور را محدود مي زیست نيز فعاليت محيط

ه کشور ساحلي فالت قاره فراتر از ک عالوه بر این درصورتي

هایي را طبق  مایل دریایي داشته باشد باید پرداخت 333
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بدین ترتيب . المللي دریاها داشته باشد کنوانسيون به مقام بين

کند که ميان حقوق کشور ساحلي و  کنوانسيون تالش مي

کشورهاي ساحلي و جامعه جهاني در کل تعادلي منطقي را 

هاي کشور ساحلي در فالت قاره خود  ليتایجاد کند تا فعا

هاي مجاز سایر کشورها و آنچه  باعث اختالل در فعاليت

برقراري . شود نگردد عنوان ميراث مشترک بشریت تلقي مي به

فرمول کلي حل  توان با ارائه یک ينمتعادل در این موارد را 

از کشور  هرحال بهي نمود؛ اما موردبررسباید مورد به  کرد و

رود که در جهت ایجاد توازن ميان حقوق  يمي انتظار ساحل

حاکمه خود و حقوق کشورهاي ثالث و جامعه جهاني تالش 

 .کند

داري و مالحظات  در این مقاله امانت :يمالحظات اخالق

 .اخالقي رعایت شده است

در این مقاله هيچگونه تضاد منافعي وجود  :تعارض منافع

 .ندارد

نویسندگان صورت  مقاله مشترکًانگارش  :سندگانیسهم نو

 .گرفته است

کساني که در تهيه این مقاله ما را  از کليه :يو قدردان تشکر

 .نمایيمیاري رساندند، تشکر و قدرداني مي

این پژوهش فاقد تأمين کننده مالي  :ن اعتبار پژوهشيمأت

 .استبوده 
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