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 چکیده
رو به ساخت جزایر مصنوعی آوردند. در این تحقیق به بررسی نقش و جنوبی خلیج فارس  هسوم میالدی کشورهای حاشی هاز ابتدای هزار

 سببکشورهای مذکور با احداث جزایر مصنوعی پرداخته شده است.  و توسعه پایدار خلیج فارسزیست محیطمسئولیت راپمی در قبال 
مقابله با احداث جزایر  خصوصاپمی در سازمان رزیستی ی نقش محیطچگونگی اجرادر این مقاله،  .شونددریایی میزیست محیطتخریب 

. شودمیدریایی خلیج فارس زیست محیطدن تابه خطر اف سبببا علم به این مطلب که احداث جزایر مصنوعی  شده است، مصنوعی تبیین
های ف، پروتکلر و سازمان، اهداف کنوانسیون، شرح وظایتاای با تشریح ساخمنطقهزیست محیطنقش و مسئولیت سازمان  در این راستا

 هگاناز مواد سی ها و برخیبا استناد به اهداف کنوانسیون، پروتکل در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است. گانه، مواد قانونی موجودپنج
 -توصیفی پژوهش به روشاین . شدای بررسی تواند ایفا نماید در قالب آینده پژوهی توصیههایی که این سازمان مینقش مرتبط با موضوع

به تجزیه و تحلیل این موضوع پرداخته است. روند  Snagitو  GISافزارهای ای، اینترنتی و استفاده از نرمبخانهتاتحلیلی با تکیه بر منابع ک
 هکه در صورت عدم پیگیری در باز استی راپمی می و یا ارجاع آن به کمیسیون قضایراپ اعضابا ل این موضوع از طریق مذاکره حل و فص
 .شودمیدریایی خلیج فارس و دریای عمان زیست محیطدن تابه خطر اف سببه مدت تازمانی کو
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 سرآغاز
ها ها، دریاها و خلیجاقیانوس مانندهای آبی نقش و اهمیت پهنه

انرژی مین منابع با ارزش تادر حمل و نقل دریای، ماهیگیری، 
همانند نفت و گاز، ذخایر عظم معدنی، گردشگری و دیگر 

های اقتصادی بر هیچ کشی پوشیده نیست. در همین فعالیت
های آبی در مقابل رابطه حفاظت و حمایت از این پهنه

باشد. خلیج بر همه آشکار و فرض میزیستی محیطهای آلودگی
، بلکه با خصوصیات کلی مستثنا نبوده هفارس هم از این قاعد

تبادل جایی و هبسته بودن آن، حجم پایین میزان جابنیمه مانند
آب با دریای عمان و اقیانوس هند، کمبود ورود آب شیرین و 

های ورودی، کافی نبودن میزان بارندگی ساالنه و تمیز از رودخانه
تبخیر بسیار زیاد آب، به طور طبیعی توان و ظرفیت خلیج فارس 

به  ،کاهش دادهزیستی محیطهای را برای خودپاالیی از آلودگی
 هخلیج فارس برای همزیست محیطهمین دلیل لزوم اهمیت 

های این منبع عظیم و سرشار از موهبت هکشورهای همسای
باشد. اما برخی از کشورها به دلیل بزرگ خدادادی عیان می

 هپایدار، با هدف توسع هنداشتن درک صحیحی از توسعه و توسع
اقتصادی و جذب گردشگران، تجّار و غیره دست به ساخت جزایر 

دریایی  همنطقاز سوی دیگر،  اند.ج فارس زدهمصنوعی در خلی
ترین مناطق راپمی )خلیج فارس و دریای عمان( یکی از مهم

آید و حفاظت از این اکوسیستم شمار میاستراتژیک جهان به
های ناشی از منابع واقع در دریایی حساس در برابر آلودگی

ی هابرنامه ههای نفتی و توسعخشکی و دریا به ویژه فعالیت
ها، از اهمیت زیادی برای اکتشاف و استخراج نفت و تردد نفتکش

با تشکیل  تادر این راس کشورهای منطقه و جهان برخوردار است.
(، 1191نوامبر  )نایروبی،اجالس حقوقی کشورهای منطقه 

های تخصصی وابسته به سازمان ملل اجالس کارشناسان سازمان
حقوقی کشورهای  -(، اجالس فنی1191متحد )کویت، دسامبر 

های تخصصی ملل متحد )بحرین، ژانویه منطقه و سازمان
االختیار متاندگان ( منجر به برگزاری کنفرانس نمای1199

)وفایی و  شد خلیج فارس و دریای عمان هکشورهای منطق
چنین از سوی دیگر،  .(www.doe.ir) ،(1211الوندی، 
سیس تا دریایزیست محیطبا هدف حفاظت از  هاییکنفرانس

زیست محیط واژه اما ذکر این نکته ضروری است که ،گردندمی
یکی مفهومی است که از علوم  رود؛در دو مفهوم به کار می

شود و در آن با جوامع انسانی با بینشی طبیعت ناشی می

یعی های طبای از پدیدهشود، یعنی مجموعهاکولوژیک برخورد می
و تعادل بدون نیروهای رقیب در طبیعت که زندگی یک گروه 

از علوم زیست محیط هکند. مفهوم دوم واژبیولوژیک را مقید می
ملی است که شود و در رابطه با تعازی ناشی میمعماری و شهرسا

شود بین ساختمان )به مفهوم عام( و محیطی که در آن ایجاد می
 .(1289انصاری،  هزاد)تقی داردود )محیط طبیعی یا مصنوعی( وج

مدیریت صحیح بر چگونگی زیست، محیط مقصود از حفاظت
ممکن از  های که هم بیشترین استفادگونهمصرف انسان است، به

منابع را برای  همین کند و هم ذخیرتامنابع را برای نسل حاضر 
های آینده نگهداری کند. به این دلیل، حفاظت برآوردن نیاز نسل

 هبرداری اصولی از طبیعت و توسعگونه تباینی با بهرههیچ
 اردعت ارتباط دبرداری از طبیاقتصادی ندارد؛ بلکه با شکل بهره

که بی توجهی به آن زیست محیطآلودگی  .(1212)مجنونیان، 
تواند حیات بشر و بقای او را مورد تهدید و خطر جدی قرار می

ای و للی، منطقهالمهای بیندهد موضوعی است که سازمان
چهار منبع اصلی  .(1281)قاسمی،  اندآن توجه کرده داخلی به

های بستر دریاها و کشتیرانی، ریختن مواد زائد به دریا، فعالیت
)زرگر و  کننددر خشکی، دریا را آلوده می های مستقرفعالیت
تغییراتی است « توسعه» از سوی دیگر .(1210کلرمی، نوروزی

دهد. ثیر قرار میتاا را در جهت مثبت تحت م هکه زندگی هم
 ههدف مطلوب توسعه، بهبود کیفیت زندگی مردم در هم

، محیطی، کالبدی و های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگیجنبه
، فرآیند «توسعه» .(1282الجی، )آسایش و استع باشدفضایی می

)اسماعیل زاده،  مردم است هبهبود بخشین به کیفیت زندگی هم
امروز برای این واژه، تعاریف بسیاری وجود دارد. . (1282

توان تکامل سطح زندگی و رسیدن به شرایط را می« توسعه»
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست که تحقق  هآرمانی در حوز

انسانی و رشد  همفاهیم آزادی، عدالت، پویایی اجتماعی، توسع
همچنین  آورد؛می اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به همراه

شمار یابی به حرکتی تکاملی بههای دستتوسعه را کشف روش
های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را متعادل آورند که پدیدهمی

سازد و شرایطی نوین را برای پویایی اجتماعی، و متوازن می
اصل، )زاهدی کندفراهم می اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی

 (2)معنای نگهبانی و پشتیبانی کردن که به (1)واژه پایداری .(1281
تواند به معنای حمایت و پشتیبانی است. در این زمینه پایداری می

عیتی از وضعیتی مطلوب یا بر عکس دوری جستن از وض

http://www.doe.ir/
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پایدار را  هرابرت آلن توسع .(1281)اذانی،  نامطلوب باشد
 یای تعریف کرده است که هدف آن ارضای مستمر نیازهاتوسعه

 ها در جامعه استفیت زندگی انسانسازی کیو بهانسانی 
معادل  (2)از نظر لغوی، توسعه پایدار .(1282شاهی، )سلطانی عرب

ای و به معنای توسعه (Sustainable Development) هواژ
زمانی مشخص  هطور نامحدود یا در یک دورتواند بهاست که می

شرایط اقتصادی، پایدار، روندی است که بهبود  هادامه یابد. توسع
اجتماعی، فرهنگی و فناوری به سوی عدالت اجتماعی باشد و در 

)ملکی،  اشدنبجهت آلودگی اکوسیستم و تخریب محیط طبیعی 
، زیستیمحیطای که از نظر پایدار؛ یعنی توسعه هتوسع .(1282

غیرمخرب؛ از نظر فنی، مناسب؛ از نظر اقتصادی، ماندگار و از 
پایدار در  هطوری که توسعذیرش باشد؛ بهنظر اجتماعی، قابل پ

شناسی نیروی یک محیط یا کشور با در نظر گرفتن توان بوم
و در  انسانی، فناوری و منابع مالی متعلق به آن محیط یا کشور

ترین جامع .(1281)درویش و رهبر، تواند تحقق یابد خور آن می
ان تعریف پایدار شده است، هم هترین تعریفی که از توسعو کامل

و توسعه، معروف به زیست محیطمربوط به کمیسیون جهانی 
ای است که پایدار، توسعه هتوسع»باشد: لند میکمیسیون برانت

های گوست، تواناییضمن آن که به نیازهای کنونی پاسخ
شان هایگویی به نیازها و خواستههای آینده را برای پاسخنسل

 .(G.Haughton, C.Hunter, 1994)« اندازدبه مخاطره نمی
پایدار مبتنی بر آن است  هجدید توسع هدر نهایت این که اندیش

یافته، همه چیز در تفکر سیستماتیک و نظام هکه بر پای
رو، و در پیوند با یکدیگر در نظر گرفته شود. از اینزیست محیط

الزم است هر پدیده توسعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
)رحیمی،  ثر از هم مورد بررسی قرار گیردتامزیستی محیطو 

 و حفاظت ایمنطقه کنفرانسپس از تشکیل همچنین  .(1285
ساحلی خلیج فارس و  نواحی و دریاییزیست محیط از توسعه

زمان کنوانسیون، ر و ساتاو به تصویت رسیدن ساخ دریای عمان
 دائمی رارقانونی آن؛ محل استق هگان 25 و مواد هااهداف، پروتکل

در کشور کویت تشکیل گردید. اما پس از گذشت حدود دو راپمی 
های ابتدایی ای کویت و از سالدهه از تشکیل کنوانسیون منطقه
جنوبی خلیج فارس که با فقر  هقرن بیست و یکم کشورهای حوز

جزایر در خلیج فارس روبرو بودند اقدام به ساخت جزایر مصنوعی 
یک،  هشمار زها به استناد مواد قانونینمودند. این ساخت و سا

 از توسعه و حفاظت ایمنطقه کنوانسیون شش و هشت
، ساحلی خلیج فارس و دریای عمان نواحی و دریاییزیست محیط

 پنجاز  یکیدر این میان  .استزیستی محیطشامل تخلف 
زیست محیط، معاونت ایرانزیست محیطمعاونت سازمان حفاظت 

حت عنوان معاونت مذکور سه کنوانسیون به باشد. تدریایی می
باشند که عبارتند از: مشغول میزیستی محیطهای فعالیت

زیست محیطبرای حفاظت از ای کنوانسیون لندن، سازمان منطقه
از تهران(. کنوانسیون ) خزرزیست محیط(، برنامه راپمی) دریایی

ی ادر این تحقیق نقش و مسئولیت سازمان منطقه آنجایی که
زیست محیطای برای حفاظت از و یا سازمان منطقه (1)راپمی

ای مساله بنابراین، .است هسازمان و موضوع مورد مطالعدریایی؛ 
پژوهشگر بوده، این مطلب است که آیا با وجود  هکه دغدغ

ای برای حفاظت از منطقهکنوانسیونی با عنوان سازمان 
دریایی زیست محیط)راپمی( در معاونت  دریاییزیست محیط

و همچنین  ایرانجمهوری اسالمی زیست محیطسازمان حفاظت 
و زیستی محیطو کارهای مختلف قانونی، حقوقی،  وجود ساز

کنوانسیون و کنوانسیون حقوق دریاها وجود دارد،  این غیره که در
راپمی  هکنون جمهوری اسالمی ایران و کشورهای منطقتاچرا 

، اندنکردهر مصنوعی ساخت جزای ی در خصوصکه اقدام
پیشگیری و جلوگیری از ساخت و ساز  هگونه فعالیتی در زمینهیچ

؛ این در اند؟نکرده مجامع قانونیمصنوعی در  هگونقارچ جزایر
زیستی محیطحالی است که در صورت وجود اراده در دولتمردان 

و قانونی کشورهای منطقه و به خصوص جمهوری اسالمی ایران 
دریایی زیست محیطلیتی که برای حفاظت از و نقش و مسئو

های قانونی با است، تمامی ابزار و روش ها تعریف شدهبرای آن
 مورد اشارهها در کنوانسیون هدف جلوگیری از این دست فعالیت

 که خود این کشورها عضو و متعهد آن هستند، نهاده شده است.
 

 مطالعهمورد  همنطق

نوعی هستند و برای ساخت بیشتر جزایر جدید در آسیا مص
اند. با وجود این، جزایری فرودگاه و بندر مورد استفاده قرار گرفته

بر اهداف یاد شده، عربی، عالوه همثل جزایر نخیل امارات متحد
های گردشگری و تجاری مورد استفاده هستند. برای فعالیت

نیز زیستی محیطاه گجزایر مصنوعی همچنین برای احیا و پناه
خلیج فارس در حدود  همنطق .(Rabionet, 2008) انداد شدهایج

بزرگ و کوچک دارد که جزایر شمالی آن که همگی  هجزیر 125
در مالکیت و حاکمیت ایران هستند کم و بیش مسکونی و آباد 

که جزایر جنوب و شمال غرب که متعلق به باشند در حالیمی
 مسکونینی و سنگی و غیرمرجا بیشتراند کشورهای عربی
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دوم  هبر اساس ماد .(1288لممالکی و گورانی، ا)مستوفی باشندمی
به  (0)دریایی راپمی های کویت، گسترش منطقکنوانسیون منطقه

های جغرافیای زیر های جغرافیایی و طولترتیب بین عرض
 2درجه و  02 تاشمالی  هدقیق 21درجه و  11شود: تعریف می
 20درجه و  02 تارجه شمالی د 11 شرقی؛ هثانی 25دقیقه و 

شرقی؛  هدقیق 25درجه و  02 تادرجه شمالی  19دقیقه شرقی؛ 
 1درجه و  20درجه شرقی و  15 تاشمالی  هدقیق 25درجه و  25

 شرقی هدقیق 20درجه و  11 تامالی ش هدقیق
(www.ropme.org) ر مورد مطالعه چها همحیط و محدود

جنوبی خلیج فارس و دریای عمان شامل: بحرین،  هکشور حاشی
باشند. )نقشه عربی می هطور ویژه امارات متحدقطر، عمان و به

1) 
 

 
خلیج  هحاشیدر  مسئولیت راپمی همحدود (:1) نقشه

 ()ترسیم: نگارندگان ، دریای عمان و اقیانوس هندفارس
 

 روش پژوهش

حیث ماهیت براساس روش پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از 
آوری پژوهی است. جمعلی به نحوی آیندهتحلی -توصیفی

ای و اینترنتی و به بخانهتاگیری از منابع کاطالعات نیز با بهره
ای حفاظت از طور خاص سایت رسمی سازمان منطقه

دریایی )راپمی( انجام شده است. همچنین برای زیست محیط
و  ArcMapافزارهای عه از نرمهای مناطق مورد مطالنقشه هتهی

Snagit  استفاده شده است. هدف از این پژوهش بررسی نقش و
ای راپمی در قبال احداث سازمان منطقهزیستی محیطمسئولیت 

جنوبی خلیج فارس و دریای  هجزایر مصنوعی کشورهای حاشی
باشد. در همین خصوص با استناد به اهداف کنوانسیون عمان می

)تعاریف( کنوانسیون در رابطه با آلودگی دریای  1ه و بند الف ماد

بخش انسان به طور مستقیم یا غیرمستقیم که اثرات زیان هبوسیل
مانند آسیب به منابع زنده، خطر برای سالمت انسان، ایجاد مانع 

های دریایی از جمله ماهیگیری، لطمه به کیفیت آب در فعالیت
جاد خطرات دریا و کاهش وسایل رفاهی و احتمال ای

 1مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در ماده زیستی محیط
های الیروب شن و ماسه و پمپاژ مجدد آلودگی ناشی از کشتی

آلودگی ناشی از منابع  1 هبرای احداث جزایر مصنوعی، در ماد
واقع در خشکی شامل سنگ و خاکی که از ایران و دیگر کشورها 

 8 هشود، در مادیه میخریداری و به داخل خلیج فارس تخل
های انسانی که با احداث جزایر آلودگی ناشی از سایر فعالیت

مسئولیت و جبران خسارت  12 همصنوعی در ارتباط است، در ماد
حل و فصل  20 همرتبط با احداث جزایر و در مادزیستی محیط

اختالفات ناشی از پیگیری قانونی کشورهای شاکی در به خطر 
و توسعه پایدار خلیج فارس بحث و بررسی  زیستمحیطدن تااف

 .بررسی شده استخواهد 

 
 هاو یافته یجتان

 و اسناد و مدارک حقوقی راپمی (KAP)طرح اقدام کویت 

کنوانسیون ابزار قانونی برای اتصال هشت کشور منطقه را در 
های خود به منظور حفاظت از جهت هماهنگی فعالیت

ن نهاد. کنوانسیون شامل سی دریایی مشترک را بنیازیست محیط
های کشورهای متعاهد برای حمایت و ماده مشروح با مسئولیت

می دریایی است که تحت تهدید دایزیست محیطحفاظت از 
های مبتنی بر زمین و همچنین حمل و آلودگی سواحل و فعالیت

نقل دریایی است. کنوانسیون با هدف حصول اطمینان از سالمت 
های بشر و عدم هرگونه وسعه و سایر فعالیتهای تاجرای پروژه
اندازد دریایی و منابع زنده را به خطر میزیست محیطآسیبی که 

و یا ایجاد خطر برای سالمتی انسان به تصویب رسید. یکی دیگر 
مدیریت یکپارچه با  یک رویکرد هاز اهداف کنوانسیون توسع

پایدار که  دریایی و نواحی ساحلی بصورتزیست محیطاستفاده از 
ای هماهنگ و توسعه به شیوهزیستی محیطدر دستیابی به اهداف 

اجازه خواهد داد. به همین دلیل بر اهمیت همکاری و هماهنگی 
دریایی زیست محیطای با هدف حفاظت از عمل براساس منطقه

و نواحی ساحلی به نفع نسل حاضر و آینده، در سراسر کنوانسیون 
ای های حقوقی منطقهدادن ابزار و پروتکلنماید. قرار کید میتا

های ای کنوانسیون است. پروتکلناظر بر تقویت حاکمیت منطقه

http://www.ropme.org/
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یافته توسعهزیستی محیطراپمی با پرداختن با مناطق بحرانی 
ای از است. یکی از عناصر اصلی طرح اقدام کویت، ارزیابی دوره

می دریایی راپ هدریایی و ساحلی منطقزیست محیطوضعیت 
منابع تخریب و زیست، محیطاست. این ارزیابی از روند کیفیت 

ها و امکانات اثرات تخریبی آن بر سالمت انسان، اکوسیستم
ای کویت برای همکاری در باشد. کنوانسیون منطقهرفاهی می
( دارای 1198دریایی در برابر آلودگی )زیست محیطحفاظت از 

های اجزای حقوقی طرح ههایی است که با توجه به توصیپروتکل
 ها عبارتند از:اقدام کویت توسعه داده شده است. این پروتکل

 ای در مبارزه با های منطقهپروتکل مربوط به همکاری
در موارد اضطراری  های نفت و دیگر موارد مضرآلودگی

(1198) 

  پروتکل مربوط به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و
 (1181)برداری از فالت قاره بهره

 در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی  پروتکل مربوط به
(1115) 

  حرکات دریایی مرزی و دفع مواد پروتکل مربوط به کنترل
 (1118د خطرناک و دیگر ضایعات در دریا )زای

حفاظت زیستی و ایجاد مناطق پروتکل مربوطه به حفاظت از تنوع
مقررات  ن ومجموعه قوانیو  1282)پورنوری،  دریایی. هشد

  جلد دوم(زیست، محیط
 

سازمان ملل متحد برای زیست محیطمتعاقب طرحی که برنامه 
مقابله با آلودگی در خلیج فارس و دریای عمان تهیه کرد، 

این خلیج پس از چندین دوره مذاکره و  هکشورهای حاشی
، کنوانسیونی برای 1198های مختلف، سرانجام در سال نشست

ی خلیج فارس و دریای عمان تصویب کردند که از مقابله با آلودگ
نیا و ربیعی، )حافظ استشده  جهت اجرا الزم 1198ژوئن  25

االختیار متاای با حضور نمایندگان کنفرانس منطقه .(1212
ن سعودی و تابحرین، ایران، عراق، کویت، عمان، قطر، عربس

دریایی و زیست محیطعربی برای حفاظت از  هامارات متحد
برگزار شد. این  1198آوریل  22 تا 10نواحی ساحلی در کویت از 

 1مطابق با  1198آوریل سال  22ریخ تاکنفرانس در 
هجری شمسی طرح اقدام برای  1209ماه سال اردیبهشت

دریایی و مناطق ساحلی را به زیست محیطحفاظت و توسعه 
تصویب رساند. این کنوانسیون سند قانونی است که کشورهای 

خلیج فارس و دریای عمان یعنی جمهوری اسالمی ایران،  هوزح

عربی،  هن سعودی و امارات متحدتابحرین، عراق، قطر، عربس
های خود را برای اند کوششکویت و عمان در آن متعهد شده

کار ببندند. ه دریایی مشترکشان بزیست محیطحفاظت از 
ین وظایف با هدف تعی وماده بوده  25کنوانسیون مذکور دارای 

دریایی خلیج زیست محیطاعضاء برای حفاظت و حمایت از 
فارس و دریای عمان تدوین شده که همواره در معرض تهدید 

باشد. در این آلودگی ناشی از دریا و حمل و نقل دریایی می
های کنوانسیون از کشورهای عضو خواسته شده که فعالیت

ود طوری تنظیم های خاقتصادی و اجتماعی خود را در سرزمین
دریایی حوزه را فراهم زیست محیطکنند که موجبات آلودگی 

ای کویت برای همکاری در حفاظت از نکند. کنوانسیون منطقه
دریایی در برابر آلودگی و تهیه پروتکل مربوط به زیست محیط

های نفتی و دیگر مواد ای در مبارزه با آلودگیهمکاری منطقه
سیس آن، راپمی تایجاد گردید. از زمان مضر در موارد اضطراری ا

را فراهم کرده است  ((KAPهماهنگی فنی به طرح اقدام کویت 
های آن، و هشت کشور عضو آن در اجرای کنوانسیون و پروتکل

و زیستی محیطها، پوشش ارزیابی و همچنین تعدادی از پروژه
رسانی عمومی شامل آموزش و آگاهیزیستی محیطمدیریت 

به عنوان طرح اقدام کویت دریایی راپمی ) هاند. منطقکمک کرده
اشاره شد( که توسط هشت کشور عضو راپمی: ایران،  که قبال

 هن سعودی و امارات متحدتاعراق، کویت، عمان، قطر، عربس
توسط « دریایی راپمی همنطق»عربی احاطه شده است. اصطالح 

اتفاق نظر  االختیار کشورهای عضو برای رسیدن بهمتانمایندگان 
ای کویت در سال تحت پوشش کنوانسیون منطقه هدر منطق

حسن نیّت کشورهای  هدهندابداع شد. این در واقع نشان 1198
دریایی مشترک زیست محیطعضو برای همکاری در حفاظت از 

 1282)پورنوری،  خود با وجود مرزهای ژئوپلیتیکی موجود است.
به دنبال  جلد دوم(، زیستمحیطمقررات  مجموعه قوانین وو 

ای ، سازمان منطقه1198تشکیل کنوانسیون مذکور در سال 
سیس شده و فعالیت تادریایی )راپمی( زیست محیطحفاظت از 

( 1212نیا و ربیعی، ده است. )حافظآغاز کر 1181خود را از سال 
طور خاص برای اجرای طرح و به 1191راپمی در اوایل سال 

ای کویت و نوانسیون منطقهاقدام کویت و همچنین ک
 هموقت ادار هسیس شد. پس از آن، دبیرخانتاهای آن پروتکل

 1ریخ تاطور رسمی در به (1)های سازمان راپمیها و فعالیتبرنامه
سیس گردید. راپمی از سه ارگان اداری تادر کویت  1182 هژانوی

)شورا، دبیرخانه و کمیسیون قضایی(، نهادهای علمی )سنجش از 
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اطالعات[ و میمک( و اسناد  هه دور، ریس ]سیستم یکپارچرا
ها( تشکیل شده است. هدف ها و دستورالعملحقوقی )پروتکل

اصلی راپمی هماهنگ کردن تالش هشت کشور عضو نسبت به 
 هساحلی و اکوسیستم منطقزیست محیطحفاظت دریایی و 

 زا کهدریایی راپمی در برابر آلودگی دریایی و عوامل استرس
های توسعه و یا سایر رانندگان تغییر یابد. ممکن است از فعالیت

های متعاهد در سطح وزرای امور شورا راپمی از نمایندگان دولت
ن تا)بحرین، ایران، عراق، کویت، عمان، قطر، عربس هخارج

عربی( تشکیل شده است. راپمی از  هسعودی و امارات متحد
های اداری و برنامهگیری شورای مربوطه امور طریق تصمیم

نماید. جلسات عادی شورا دوساالنه سازمان را اداره و اجرا می
اجرایی که مسئولیت اجرایی داشته و  هاست و توسط یک کمیت

بع شورا است در طول دروه جلساتی را تشکیل داده و به شورا تا
العاده شورا نیز باید به درخواست نماید. جلسات فوقکمک می

متعاهد برگزار شود و یا بنا به درخواست دبیر  حداقل یک دولت
یید شود. همچنین ریاست شورا تااجرایی توسط حداقل دو متعاهد 

ای و به ترتیب حروف الفبا به زبان انگلیسی به هر صورت نوبهبه
دولت متعاهد داده خواهد شد. دبیرخانه راپمی از یک دبیر اجرایی، 

برای انجام کار تشکیل کننده، افسران و پرسنل الزم هماهنگ
شده است. برخی از عملکردهای آن عبارتند از: انجام تکالیف 

های آن؛ تشکیل جلسات شورا و تحت کنوانسیون و پروتکل
نهادهای وابسته به آن، جلسات قانونی، کارشناس فنی و 

ها و سایر اطالعات ها، گزارشکاره؛ انتقال اطالعیههای تکگروه
های متعاهد در مسائل مشورت با دولتبه کشورهای متعاهد؛ 

گزارش در مورد  ههای آن؛ تهیمربوط به کنوانسیون و پروتکل
)پورنوری،  ل مربوط به کنوانسیون و به مدیریت سازمان.مسای

بر  جلد دوم(زیست، محیطمقررات  مجموعه قوانین وو  1282
دریایی زیست محیطای حفاظت از سیس سازمان منطقهتااساس 

های متقابل ، مرکزی با عنوان مرکز کمک1181 در سال
های سیس شد که آن هم فعالیتتاهای دریایی یا میمک فوریت

آغاز کرده است. ده سال بعد از انعقاد  1182خود را از سال 
آلودگی  هکنوانسیون کویت، کشورهای عضو پروتکلی را در زمین

لیج دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج نفت از فالت قاره خ
، امضاء کردند که برای اولین بار 1181مارس  21فارس، در 

های ناشی از تخلیه و جلوگیری از آلودگی هاصولی را در زمین
برداری وضع لیات و بهرهبارگیری مواد مضر به دریا در هنگام عم

 ههمچنین در تصمیم کمیت .(1212ربیعی، نیا و )حافظ کرده است

ن قضایی متشکل از شش (کمیسیو1181مارس  21اجرایی )
ن سعودی و تاکشور عضو )ایران، عراق، کویت، قطر، عربس

المللی و عربی( که مجرب بوده و در قوانین بین هامارات متحد
مسائل حقرقی با تجربه هستند، تشکیل شد. اعضای آن برای 

کمیسیون قضایی  هساله منصوب شدند. اساسنامپنج هیک دور
حیت این دادگاه در مورد حل و عملکرد کمیسیون قضایی و صال

فصل اختالفات بین کشورهای متعاهد را به این شرح توضیح داد: 
های آن؛ تفسیر یا اجرای این کنوانسیون یا هر یک از پروتکل

سوم معاهده؛ تحقق تعهدات، تحت  هتعهدات عمومی موضوع ماد
شده؛ اقدامات الزم برای حفاظت از  ارایهعمل  هبرنام

یایی و مبارزه با آلودگی در کنوانسیون و درزیست محیط
شده آن؛ قضاوت در امور مربوط به تعیین  ارایههای پروتکل

زیست محیطمسئولیت مدنی و جبران خسارت ناشی از آلودگی 
دریایی؛ صالحیت این دادگاه به نظر مشورتی در تمام سواالت 
حقوقی در درخواست از شورای مربوط؛ تفسیر یک معاهده در 

دریایی از آلودگی هوا؛ استفاده از قواعد زیست محیطت از حفاظ
الملل مربوط به پیشگیری، کاهش و مبارزه با حقوق بین

های دریایی؛ وجود و حدود مسئولیت حقیقت هر امری که آلودگی
المللی دهند؛ تعهدات بینصورت ثبوت و نقض آن را تشکیل می

مقررات و  دریایی؛ تفسیرزیست محیطمربوط به حفاظت از 
دیگر که توسط شورا به آن اشاره  ههای سازمان و هر مادرویه

شده است. همچنین اهداف کنوانسیون کویت عبارتند از: 
دریایی در برابر آلودگی زیست محیطحمایت از  ههمکاری در زمین

های انسان در خشکی یا نفتی و سایر موارد مضر ناشی از فعالیت
که جریانات توسعه صنعتی به هیچ  دریا؛ حصول اطمینان از این

دریایی منطقه آسیب نرسانند و منابع زنده زیست محیطوجه به 
آن و سالمت انسانی را به خطر نیاندازند؛ لزوم اتخاذ یک روش 

دریایی و نواحی زیست محیطمدیریت جامع در مورد استفاده از 
ا هدف حمایت از ای بهای منطقهساحلی؛ توسعه همکاری

 مجموعه قوانین وو  1282)پورنوری،  دریاییست زیمحیط
، تکالیفی نیز تادر همین راس .جلد دوم(زیست، محیطمقررات 

تکلیف کلی برای  هها در بر گیرندوضع شد. تکالیف اصلی دولت
خلیج فارس است. تکلیف عمومی که زیست محیطحفاظت از 
های خلیج فارس دولت هکنوانسیون به عهد 8 تا 0طبق مواد 

 هناشی از تخلی گذاشته شده است، شامل جلوگیری از آلودگی
ها و هواپیماها، آلودگی ناشی عمدی یا سهوی دفع تفاله از کشتی

از منابع خشکی آلودگی عمدی و یا اتفاقی ناشی از اکتشاف و 
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های انسانی استخراج فالت قاره و آلودگی ناشی از فعالیت
ها باید سایر قواعد تطبق مفاد این کنوانسیون، دول باشد.می

 الملل را نیز رعایت نمایندق بینمرتبط و قابل اعمال از نظر حقو
  .(1281، همکاران)فرشچی و 

 
زیستی محیط و پیامدهای راپمیای کنوانسیون منطقه

 احداث جزایر مصنوعی

زیست محیطای حفاظت از الیحه قانونی کنوانسیون منطقه
به منظور حفاظت از  دریای با عنوان کنوانسیون راپمی

 211دریایی خلیج فارس و دریای عمان با شماره زیست محیط
با  18/52/1201و ابالغ  21/1/1208مصوب  2/15/1208مورخ 

 21 -01، در سیزده صفحه شامل صفحات15291شماره انتشار 
این کنوانسیون را به تصویب مجلس شورای  هگان 25مواد 

 اسالمی رسانده است.
زیستی محیطهای ها در رابطه با آلودگیو پژوهش کنون تحقیقتا

 هدر زمین تاای کویت عمدخلیج فارس و نقش کنوانسیون منطقه
های منطقه و اکتشافات نفتی های نفتی حاصل از جنگآلودگی

ای در خصوص بررسی بوده است، اما تحقیق مستقل و ویژه
های به آلودگیای کویت راجععملکرد کنوانسیون منطقه

ناشی از احداث جزایر مصنوعی محدثه توسط زیستی حیطم
جنوبی خلیج فارس و دریای عمان صورت  هکشورهای حاشی

نگرفته است. ذکر این نکته ضروری است که از بین هشت کشور 
ای کویت )راپمی( چهار کشور بحرین، عضو کنوانسیون منطقه

 عربی به ههای امارات متحدنشینویژه شیخقطر، عمان و به
اند که خود صورت جداگانه اقدام به احداث جزایر مصنوعی کرده

نیمی از اعضای عضو راپمی هستند. در این میان چهار کشور 
ن سعودی، کویت، عراق و جمهوری اسالمی ایران در این تاعربس

جزایر طبیعی  نیزن سعودی تااند. عربسخصوص فعالیتی نداشته
اندکی که از  هنیز با بهرمتعددی نیز در دریای سرخ دارد. کویت 

طبیعی نیازی به  هسواحل خلیج فارس دارد با مالکیت سه جزیر
مصنوعی ندارد و عراق هم با حداقل مرز دریایی با  هاحداث جزیر

باشد. از هایی برایش متصور نمیخلیج فارس، امکان چنین فعالیت
سوی دیگر جمهوری اسالمی ایران در شمال خلیج فارس و 

کیلومتر مرز دریایی بیشترین سهم را به  2510با  دریای عمان
طبیعی از  هخود اختصاص داده و با دارا بودن بیشترین جزیر

های زیادی برخوردار است. لیکن ساخت جزایر مصنوعی مزیت
: مانندتواند پیامدهایی راپمی می هتوسط برخی از کشورهای منطق

های آبی )که پس از تخریب سواحل مرجانی، تغییر مسیر جریان
هرمز و خلیج فارس بر خالف  هورود از سواحل شمالی تنگ

 هاز تنگ های ساعت از سواحل جنوبی خلیج فارسحرکت عقربه
شود(، کثیف نمودن آب توسط گل و الی حاصل هرمز خارج می

ای جانوری هگونهاز ساخت جزایر، دشوار نمودن زندگی زیست
ها، گیاهان فرد، جلبکمنحصربه همنابع زند مانندخلیج فارس 

های حرّا، تغییر الگوی جریانان جذر و مدّی در دریایی و جنگل
گذاری دریا در پشت سواحل شمالی و جنوبی خلیج فارس، رسوب

جزایر مصنوعی، تغییرات اثرات اموج، افزایش روند ریزش 
باشد ا به همراه داشته فاضالب و پسماندهای انسانی ر

رها به امروزه منافع مشترک کشو .(1212و براتی،  درچه)عابدی
دول و ملل در ارتباط با  ای به همکاری جمعیصورت فزاینده

در این میان مسائل حفاظت از اکوسیستم کره زمین است. 
ای ویژه از گره خوردن منافع مشترک دریاها، جلوهزیستی محیط

ذارد که خلیج فارس نمونه بارز چنین گرا به نمایش می
های واقع در منافع دولت اکوسیستمی است که اشتراک و تضاد

از  .(1281العابدین، )زین دهدژئوپلیتیکی را نشان می هحوز این
، ساخت جزایر مصنوعی، مانع گردش طبیعی آب )در جهت این رو

 آب از سواحل ایران وارد خلیج فارس و های ساعتخالف عقربه
. شود( در اکوسیستم خلیج فارس میاز سواحل جنوبی خارج

های خلیج فارس شورتر و دمای آب ،بنابراین با ساخت این جزایر
همچنین آلودگی ناشی از استخراج و آب افزایش خواهد یافت. 
 یابد و در زندگی و حرکتافزایش میحمل نفت در خلیج فارس 

ها و دیگر پشتکهای مهاجر به خلیج فارس و زندگی الماهی
موجودات دریایی، مشکل جدی ایجاد خواهد نمود. بنابراین 
ساخت این جزایر، بخش وسیعی از اکوسیستم خلیج فارس را به 

از  .(1215)صفوی و قنبری،  سوق خواهد دادسمت نابودی 
جزایر مصنوعی زیستی محیطبار ترین پیامدهای فاجعهمهم

پرندگان مهاجر و جانداران  تهدید امنیت زیستی .1عبارتند از: 
مرجانی به  هنابودی پوشش زند .2غیرمسکونی خلیج فارس، 

 ای مهم تجمع زیستی خلیج فارس، هنسیلتاعنوان یکی از پ
  .(1211)وفایی و الوندی،  بستر دریابندی طبیعی تخریب پهنه .2

)تعاریف( کنوانسیون آمده است: مقصود از  1در بند الف ماده 
زیست محیطداخل کردن مواد یا انرژی در « ایآلودگی دری»

باشد که انسان به طور مستقیم یا غیرمستقیم می هدریایی بوسیل
بخش مانند آسیب به منابع زنده و خطر برای سالمت اثرات زیان

های دریایی از جمله ماهیگیری و انسان و ایجاد مانع در فعالیت
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و کاهش وسایل لطمه به کیفیت از لحاظ استفاده از آب دریا 
گونه خطرات را در بر  رفاهی به بار آورد یا احتمال ایجاد این

مقررات  مجموعه قوانین وو  1282)پورنوری،  داشته باشد
های دریایی، برابر تعریف فوق از آلودگی. جلد دوم(زیست، محیط

جزایر مصنوعی شامل  ههای کشورهای سازندفعالیت هکلی
لیج فارس اعم از کشورهای برداشت و پاشش ماسه از کف خ

های عربی، قطر، بحرین و عمان مصداق آلودگی هامارات متحد
 شود.دریایی می
های متعاهد ها( آمده است: دولت)آلودگی از کشتی 1در ماده 

اقدامات مناسب را که طبق کنوانسیون و با رعایت مقررات  هکلی
ی و کاهش المللی برای جلوگیری از آلودگقابل اجرای قوانین بین

عمدی یا  هدریایی که از تخلی هآن و مبارزه با آلودگی در منطق
شود معمول خواهند داشت؛ ا ناشی میهتصادفی موادی از کشتی

مجدد  هو تخلی کف دریا که در همین خصوص برداشت رسوبات
توان مصداقی از آلودگی تولید شده جهت ساخت جزایر را می

 وعی دانست.جزایر مصن ههای سازندتوسط کشتی
مواد زائد از کشتی و وسایط  ه)آلودگی ناشی از تخلی 0 هو در ماد

 ههای متعاهد کلینقلیه هوایی( چنین بیان شده است: دولت
اقدامات مناسب را جهت جلوگیری از آلودگی و کاهش آن و 

مواد زائد یا سایر  هدریایی که از تخلی همبارزه با آلودگی در منطق
شود معمول هوایی ناشی می هوسایط نقلیها و مواد از کشتی

خواهند داشت و مراقبت به عمل خواهند آورد که مقررات قابل 
المللی مربوط به کنترل این آلودگی طبق آن چه در اجرای بین
به نحو  استبینی شده المللی مربوطه پیشهای بینکنوانسیون

بر همین اساس،  دریایی رعایت گردد. همؤثری در منطق
عربی  هامارات متحد مانند خلیج فارس جنوبی های حاشیکشوره

با الیروبی کف خلیج فارس توسط در اقدامی تخریبی، 
و بلژیکی  «اُوردوَن»بزرگ هلندی  ههای پیشرفتناوگان

مورد نیاز برای ساخت چنین جزایری را از کف  هماس« نولدِیان»
 ایتهد استخراج و در مکان و موقعیّتی مشخص شده توسطدریا 

همچنین در  .(1212و براتی،  درچه)عابدی پاشندمیها ماهواره
برداری در بستر دریای )آلودگی ناشی از اکتشاف و بهره 9 هماد

سرزمینی و زیربستر آن و فالت قاره( ذکر گردیده است: 
اقدامات مناسب را برای جلوگیری و  ههای متعاهد کلیدولت

دریایی که از عملیات  همنطق کاستن از آلودگی و مبارزه با آن در
برداری در بستر دریای سرزمینی و زیربستر آن و اکتشافی و بهره

شود از جمله جلوگیری از حوادث و مقابله با فالت قاره ناشی می

یایی درزیست محیطموارد اضطراری آلودگی که موجب صدمه به 
مجموعه و  1282)پورنوری،  گردد به عمل خواهند آوردمی

حال آن که کشورهای  .جلد دوم(زیست، محیطمقررات  و قوانین
جنوبی خلیج فارس برای ساخت جزایر مصنوعی با  هعربی حاشی

برداشت غیر قانونی ماسه از کف و پمپاژ مجدد آن روی سطح 
دریایی خلیج زیست محیطآلودگی  سببها کشتی هآب بوسیل
از بستر، جایی که حتی این کشورها با برداشت  تاشوند. فارس می

زیربستر و فالت قاره، نه برای عملیات اکتشافی، بلکه به منظور 
قانونی و عقالنی ندارد،  هساخت جزایر مصنوعی که هیچ وجه

 نمایند.برداری میبهره
)آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی( این کنوانسیون  1 هدر ماد

 اقدامات الزم را برای ههای متعاهد کلیچنین آمده: دولت
جلوگیری و کاستن از آلودگی ناشی از موادی که از خشکی، از 

شود از راه هوا یا مستقیماً از ساحل به منطقه دریایی داخل می
)پورنوری،  داشت ها معمول خواهندجمله مواد زائد و فاضالب

 .جلد دوم(زیست، محیطو مقررات  مجموعه قوانین وو  1282
برای استحکام جزایر این در حالی است که کشورهای مذکور 

های سخت و بزرگ کشورهای خود و مصنوعی از خاک و سنگ
کنند. به این ها استفاده میهمسایه برای تثبیت و تقویت ماسه

ها و ترتیب که با بارگیری خاک و سنگ از سواحل و بندرگاه
دریا، زیستی محیطها عالوه بر آلودگی آن در بین ماسه هتخلی

 اند.سواحل و بستر خلیج فارس نمودهاقدام به تغییر شکل 
های انسانی( بیان شده سایر فعالیت )آلودگی ناشی از 8 هدر ماد

اقدامات الزم را برای جلوگیری و  ههای متعاهد کلیاست: دولت
های مربوط و کاستن از آلودگی ناشی از احیای اراضی و الیروبی
لودگی گونه آ الیروبی ساحلی به عمل خواهند آورد و با این

مقررات  مجموعه قوانین وو  1282)پورنوری،  مبارزه خواهند نمود
در این میان ممکن است کشورهای  .جلد دوم(زیست، محیط

اند راپمی که اقدام به ساخت جزایر مصنوعی نموده هعربی منطق
حداکثری  هبه زعم خود در حال احیای اراضی ساحلی و یا استفاد

گردشگردی و  مانندهای اقتصادی از سواحل برای انجام فعالیت
های تجارت باشند، در صورتی که این گونه الیروبی و فعالیت

دریایی خود و زیست محیطتخریب  سببمخرب ساحلی، تنها 
 خلیج فارس خواهد شد. هآبی نیمه بست ههمسایگان در پهن

)مسئولیت و جبران خسارت( آورده شده است:  12 هدر ماد
شوند که در تدوین و قبول مقررات و می های متعاهد متقبلدولت
 های مروبط به تعیین موارد زیر با یکدیگر همکاری کنند: روش
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های مدنی و جبران خسارت ناشی از آلودگی مسئولیت .أ
المللی دریا با در نظر گرفتن مقررات بینزیست محیط

 مربوطه؛

مسئولیت و جبران خسارت از نقض تعهدات این کنوانسیون  .ب
 مجموعه قوانین وو  1282)پورنوری، های آن. و پروتکل
 12 هبا استناد به دو بند ماد جلد دوم(زیست، محیطمقررات 

توانند مدعی کنوانسیون، هر یک از کشورهای عضو می
مسئولیت مدنی و جبران خسارت ناشی از آلودگی 

جزایر  هدریایی توسط کشورهای سازندزیست محیط
 مصنوعی شوند.

 و فصل اختالفات( آمده است:)حل  20 هدر ماد

در صورت بروز اختالف در تفسیر و تعبیر یا اجرای این  .أ
های متعاهد از طریق های آن دولتکنوانسیون یا پروتکل

میز دیگر به انتخاب خود برای تامذاکره یا هر طریق مسالم
 حل و فصل اختالف اقدام خواهند کرد.

ختالف خود های متعاهد طرف اختالف نتوانند اهرگاه دولت .ب
را از طریق مذکور در بند )الف( حل و فصل نمایند، اختالف 

 ضائی حل اختالف ارجاع خواهند کردخود را به کمیسیون ق

زیست، محیطمقررات  مجموعه قوانین وو  1282)پورنوری، 
به استناد این دو بند سازمان حفاظت از  .جلد دوم(

کاری با مل و همجمهوری اسالمی ایران با تعازیست محیط
تواند اقدام به جزایر مصنوعی می هکشورهای سازند

پیشگیری و جلوگیری از ساخت چنین جزایری نماید و در 
تواند با طرح آن در صورت نرسیدن به این مهم، می
های مربوطه و پروتکل کمیسیون قضائی برابر مواد قانونی

خود و راپمی را در قبال این آلودگی زیستی محیطمسئولیت 
در خلیج فارس و دریای عمان دنبال زیستی محیطرگ بز

 نماید.

پایدار، پاسداری از محیط زیست بخش جدا  هبر اساس اصل توسع
 .(1281میدی، )اُشود عه در ابعاد مختلف محسوب مینشدنی توس

المللی از بین هدر ساخت جزایر مصنوعی توجه به منافع جامع
الملل محیط زیست ناهمیت باالیی برخوردار است. در حقوق بی

دریاها نیز این نکته مورد توجه قرار دارد. از این رو اگر ساخت 
بار محیط زیستی داشته باشد، حقوق جزایر مصنوعی آثار زیان

منافع دولت سازنده برتری  المللی را بربین هالمللی منافع جامعبین
 .(1215اشلقی، )عباسی دهدمی

 ی خلیج فارسجنوب هجزایر مصنوعی کشورهای حاشی

خلیج فارس، جزایر مصنوعی در کنار  هدر سطح جهان و منطق
شهرهای بزرگ و کوچک به منظور دسترسی به فضای بیشتر 

 دانبرای اهداف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار گرفته
جزایر مصنوعی نباید به  .(1211فرد و همکاران، )پیشگاهی

ر قرار بگیرند و یا ای ساخته شوند که در نزدیکی نقاط زیگونه
های گاهزیست گاه طبیعی را به خطر بیندازند:تمامیت زیست
های بسترهای مهم گیاهان دریایی یا جلبک، مرجانی طبیعی

، تنانبسترهای پرورش نرم، های صدفیصخره، بزرگ
های در خطر یا های مندرج در قانون حفاظت از گونهگاهزیست

 (U.S. Environmental Protection سایر قوانین مشابه

(Agency's, 2006. عربی در قالب یک  هامارات متحد
نشین تشکیل شده است فدراسیون سیاسی از هفت امارت شیخ

القوین، که عبارتند از: ابوظبی، دبی، شارجه، عجمان، ام
 2552سال  هدر ژانوی .(1281)اسدی،  الخیمه و فجیرهرأس

ایر مصنوعی را آغاز میالدی بود که امیرنشین دبی ساخت جز
نام داشت، به سفارش « نخیل هپروژ»کرد. این طرح که 

 همکتوم انجام گرفت و شامل سه جزیرراشد آلمحمدبنشیخ
نخل »، «نخل جمیرا»های مصنوعی به شکل نخل با نام

است که پس از اتمام این سه « نخل دیرا یا دیره»و « علیجبل
کیلومتری(  15ه سواحل )کیلومتر ب 1255جهان،  هپروژه و پروژ

ها را امارات افزوده خواهد شد. کارشناسان، زمان اتمام این پروژه
جهان  هدانند. همچنین، پروژمی 2525 تا 2515های بین سال

 هجزیر 255زمین )العالم( است که خود، شامل  هکر هشکل نقشبه
 1کیلومتر عرض و  1کوچک است. این جزیره در ابعادی با 

های کوچک درونی آن، بر ل است که نام جزیرهکیلومتر طو
اصلی  هجمیرا با یک تن هاساس نام کشورهای جهان است. جزیر

کیلومتر گسترده شده  0×0ای به ابعاد و هفده شاخه، در محدوده
دیرا به تنهایی در حدود چهل و شش میلیون متر  هاست. جزیر

ه شکل درخت نخل با چهل و یک شاخمربع مساحت دارد و به
طراحی شده است. دیرا توانایی اسکان حدود یک میلیون نفر را 

نوبی خلیج های بزرگی در سواحل جخواهد داشت. دبی طرح
 .(Moran & Russell, 2008) فارس در دست ساخت دارد

امارت شرق دبی، یعنی شارجه، اعالم کرده است که با 
د را الجزایر مصنوعی خومیلیارد دالر، مجمع 1/1گذاری سرمایه
جزیره  15الجزایر نجوم، از سازد. مجمعمی« النجوم»با نام 

میلیون متر مربع از شمال شرق  1/0تشکیل شده است و حدود 
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گیرد. کیلومتر دورتر از مرکز شارجه را دربر می 10ساحل، یعنی 
عربی، امارت رأس الخیمه برای  هدر شمال شرقی امارات متحد

ریزی کرده است. این امارت با ساخت جزایر مصنوعی خود برنامه

ساخت جزایر )ثریّا یا  همیلیون دالری، برنام 055 هصرف هزین
سارایا( را با مساحت یک میلیون متر مربع در دست اقدام دارد 

(Salahuddin, 2006).  
 

 
 (1131درچه و براتی، )عابدیجزایر مصنوعی دوبی در امارات، (: 2) نقشه

 

 
 (1131درچه و براتی، )عابدیالخیمه و ابوظبی در امارات، عی رأسجزایر مصنو (:1)نقشه 

 

الخیمه در حال احداث جزایر مصنوعی نشین رأسهمچنین شیخ
نی به نام الوسام و تادیگری با نام القصر توسط یک شرکت عربس

ای به نام مرجان با ابعادی حدود در جنوب غربی نیز جزیره
نشین شیخ 2552در سال  باشد.به شکلی عجیب می 1/2×1/2

مصنوعی پالم یا نخیل  هدوبی دست به ساخت دومین جزیر
کیلومتر در قسمت  9عرض  و 1/9علی در ابعادی به طول جبل

کنار به دیگری بعدها به نام آب هجنوبی دوبی زد که البته پروژ

علی به سمت شمال دورادور آن احداث گردید. وقتی از پالم جبل
کت کنیم، به پالم یا نخیل جمیرا اولین در سواحل دوبی حر

رسیم. شروع شد، می 2552نخیل که در سال  هقسمت از پروژ
 25کیلومتر و مساحتی حدود  1/1و عرض  2/0این پالم به طول 

الجزایر العالم یا کیلومتر مربع احداث شده است. پس از آن مجمع
جهان به شکل بیضی با یک حصار سدی جهت حفاظت از آن با 

 هساخته شده که اخیراً طرحی در حاشی 1/9و عرض  2/1ول ط
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 هنزدیک به ساحل آن در کنارش در حال اجراست. و بعد از پروژ
مصنوعی دوبی با نام پالم یا نخیل دیرا در  هالعالم نیز آخرین جزیر

و  11علی و جمیرا به طول های جبلتر از پالمابعادی بزرگ
د زده شد و مساحت آن کلی 2551کیلومتر در سال  0/8عرض 

علی و های جبلنیویورک است. پالم« منهتن» هبیشتر از منطق
برابر پالم جمیرا وسعت دارند. حجم شن،  8و  2دیرا به ترتیب 

علی جمیرا و جبل هماسه و سنگ مصرفی برای ساخت دو جزیر
متر مکعب است و این رقم در  555/555/155بر بالغ مجموعا

متر مکعب  555/555/555/1نهایی معادل مورد پالم دیره به ت
سواحل آن به شکلی است که ی، نشین ابوظباست. همچنین شیخ

شامل جزایر مصنوعی و طبیعی متعددی بوده که حتی جزایر 
نحوی به مصنوعی تبدیل شده است. جزایر طبیعی آن هم به

یفینه، السعدیات، المیکاء، لولو، مارینامول، مصنوعه، الحدیریات، ام
یاس که از  هلریم و الماریه بخشی از این جزایر هستند. جزیرا

ترین سواحل خلیج فارس فاصله دارد، در خود یکی از بزرگ
های تفریحی را با نام عالم فراری جای داده است. در مجموعه

ترین کیلومتر مربع بزرگ 29السعدیات با وسعت  هاین بین جزیر

 155 ی احداث آن بیش ازعربی بوده که برا هامارات متحد هجزیر
از  .(1212و براتی،  درچه)عابدی میلیارد درهم هزینه شده است

ای بحرین نیز، رقابت شدیدی سوی دیگر، کشور کوچک جزیره
برای کسب سهم قابل توجهی از صنعت گردشگری دارد. این 

الجزایر مصنوعی )امواج و دیورات( را در حال کشور دو مجمع
الجزایر ماهی همچنین مجمع .(Fowler, 2009)ساخت دارد 

کیلومتر مربع ساخته خواهد  2جزیره و در مساحت  12بحرین، از 
 میلیون متر مکعب شن و ماسه است 29شد و نیازمند 

مصنوعی امواج با ابعاد  هجزیر .(1211فرد و همکاران، یشگاهی)پ
بحرین و مابین دو  هکیلومتر در شمال شرقی جزیر 1/2×1/2

کیلومتر و  2/2و عرض  1/2عی المحرق به طول مصنو هجزیر
کیلومتر قرار گرفته؛ همچنین  2/1و عرض  1/1دلمونیا به طول 

الجزایر دیگری در شمال بحرین با ماهی در کنار مجمع هجزیر
متر احداث شده است. در جنوب شرقی کشور  1555×255ابعاد 

نام الجزایر به مصنوعی دیگری در قالب یک مجمع هبحرین جزیر
 کیلومتر ساخته شده 1و عرض  8/0طول دیورات با ابعادی به

 .(1212درچه و براتی، )عابدی است
 

 
 

 
 

 جزایر مصنوعی شمال شرقی بحرین )امواج، المحرق و دلمونیا(، جنوب شرقی بحرین )دیورات(،  (:4) نقشه

 (1131درچه و براتی، )عابدی ؛شمال بحرین )ماهی(
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 هالجزایر مصنوعی به فاصلحال ساخت مجمعکشور قطر نیز در 
کیلومتر  1 تامتر از سواحل خود است. جزایر مروارید قطر،  205

مین خواهد تانفر را  25555مربع گسترش خواهد یافت و مسکن 

این جزیره با نام عربی لولو در  (Salahuddin, 2006). کرد
است  کیلومتر احداث شده 2/2و عرض  2/0ابعادی به طول 

 .(1212درچه و براتی، ابدی)ع

 

 
 (1131درچه و براتی، )عابدیمصنوعی مروارید قطر،  هجزیر (:5)نقشه 

 

کیلومتر از  2/9میلیون دالری عمان،  850موجی شکلِ  هپروژ
کند. همچنین نوار ساحل و نزدیک ساحل این کشور را اشغال می

ا دربر متر مربع از اراضی احیا شده ر 155555موج عمان،  هجزیر
مصنوعی موج  هجزیر .(1211همکاران،  فرد وگیرد )پیشگاهیمی

عمان در غرب مسقط پایتخت این کشور و در کنار سواحل 
شکن دریای عمان قرار گرفته است. این جزیره با یک موج

کیلومتر  2/1و عرض  8/1محافظت شده و در ابعادی به طول 
 .(1212درچه و براتی، است )عابدی احداث شده

 

 
(1131درچه و براتی، )عابدیمصنوعی موج عمان، هجزیر (:6)نقشه   

 

الملل ساخت جزایر مصنوعی منع نشده است، ولی در حقوق بین
قواعد حقوقی مربوط که بیشتر  1182و  1108های در کنوانسیون

گیرد ساخت جزایر مصنوعی بیشتر برای به دریاها را در بر می
است. با توجه به آثار  مورد نظر بودهکارهای پژوهشی و اکتشافی 
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های ساخت جزایر مصنوعی، اصول حقوق پروژهزیستی محیط
اصل تدابیر »و « پایدار هاصل توسع»المللی جدید مانند بین

باید از سوی کشورهای سازنده و مالک « احتیاطی پیش از عمل
عربی  هجزایر مصنوعی رعایت شود. از این رو دولت امارات متحد

های المللی موظّف است که به نگرانیموازین بین هیبر پا
های فوری در راه زدودن این کند و گامهای همسایه توجه دولت

 ها در ساختاز میان نرفتن این نگرانی تاها بردارد و نگرانی
با توجه به  بنابراین، .(1281)امیدی،  جزایر مصنوعی درنگ کند

درخواست تشکیل  ای کویت مبنی برقوانین سازمان منطقه
العاده شورا باید به درخواست حداقل یک جلسه، جلسات فوق

دولت متعاهد برگزار شود و یا بنا به درخواست دبیر اجرایی توسط 
یید شود. با این وجود، جمهوری اسالمی تاحداقل دو متعاهد 

العاده در خصوص بررسی ای فوقایران با درخواست جلسه
شی از احداث جزایر مصنوعی و با نازیستی محیطهای آلودگی

تواند گامی کشور عراق می مانندمتقاعد نمودن عضوی دیگر 
 بردارد. تامهم در این راس

اجرایی گرفته شد،  هتوسط کمیت 1181در تصمیمی که در سال 
کمیسیون قضایی متشکل از شش کشور عضو )ایران، عراق، 

گردید و عربی(  هن سعودی و امارات متحدتاکویت، قطر، عربس
مقرر شد عملکرد کمیسیون قضایی و صالحیت این دادگاه در 
مورد حل و فصل اختالفات بین کشورهای متعاهد در خصوص 

دریایی و مبارزه با زیست محیطبرای حفاظت از  اقدامات الزم
 بنابراین،های آن باشد. آلودگی مطابق با کنوانسیون و پروتکل

ولیت مدنی و جبران خسارت قضاوت در امور مربوط به تعیین مسئ
دریایی و استفاده از قواعد حقوق زیست محیطناشی از آلودگی 

های الملل مربوط به پیشگیری، کاهش و مبارزه با آلودگیبین
المللی مربوط به حفاظت از دریایی و به اجرا در آمدن تعهدات بین

دریایی بایستی از طریق این کمیسیون پیگیری و به زیست محیط
ا در آید. با توجه به عدم فعالیت چهار عضو از شش عضو اجر

کمیسیون قضایی راپمی در احداث جزایر مصنوعی؛ ایران، عراق، 
توانند مقدمات پیگیری چنین ن سعودی میتاکویت و عربس

احداث  ههای عجوالنه و مدیریت نشدفعالیت همسئولیتی را دربار
نبال نمایند. این را دزیستی محیطهای جزایر مصنوعی و آلودگی
های کنوانسیون پروتکل 0و  2و  2 هکار گروه به استناد ماد

توانند کشورهای ای کویت در قالب طرح اقدام کویت میمنطقه
های مذکور با خود همراه دیگر را به منظور جلوگیری از فعالیت

هرگونه آلودگی  با بیان این مطلب که 2 هسازند. پروتکل شمار

تواند برداری از فالت قاره میاکتشاف و بهره دریایی مربوط به
را فراهم نماید به عنوان یک زیست محیطموجبات خسارت به 

با ذکر این نکته  2اصل در نظر گرفته شده است. پروتکل شماره 
دریایی در برابر آلودگی از منابع زیست محیطکه حفاظت از 

 اتزمینی اصلی اساسی است به تصویب رسیده است. و نهای
حفاظت از تنوع زیستی و ایجاد مناطق حفاظت  0 هپروتکل شمار
 کید قرار داده است. تاشده را مورد 

اوصاف اگرچه براساس کنوانسیون حقوق دریاها ساخت  اینبا 
 15 هها ممنوع نشده و مادجزایر مصنوعی توسط دولت

 ارایهبه تفصیل در این رابطه توضیحات الزم را  1182کنوانسیون 
تواند که ساخت این جزایر نمیست، ولی باید توجه داشت کرده ا

زیستی محیطبدون توجه به حقوق و منافع دیگران و پیامدهای 
صورت بگیرد. کشورهای سازنده موظف هستند حقوق دیگران را 

اشلقی، )عباسی د و منافع متقابل را رعایت کنندمحترم شمارن
1215).  

 

 نتیجه گیریبحث و 
 در اوایل قرن بیست و یکم نوبی خلیج فارسج هحاشیکشورهای 

و تجارت حاصل از  اکوتوریسمصنعت گردشگری،  هبه فکر توسع
خلیج فارس به با این شرایط دند. تااف احداث جزایر مصنوعی

فرد و نیز یک آبراه حیاتی و عنوان یک اکوسیستم منحصربه
 زیستیمحیطای که پیوستی های توسعهالمللی با اجرای طرحبین

دن توسعه پایدار در منطقه خواهد تابه خطر اف سببتنها  ،ندارد
حفاظت از  با هدفای کویت که شد. اما سازمان منطقه

زیستی محیطنقش و مسئولیت  ،دریایی تشکیل شدزیست محیط
 ها و مواد قانونیوظایف، پروتکل اهداف، داشته و براساس

زیست محیط هینآبی در زم هتواند احیاگر این پهنمی کنوانسیون
ر و تادریای باشد، که البته ساز و کار قانونی آن چه از لحاظ ساخ

های شورا و کمیسیون قضائی و چه از لحاظ جنبه مانندسازمان 
قانونی در راپمی وجود دارد و تنها با وجود اراده در اعضاء آن این 

مردان دولت تادر همین راس امر دست یافتنی خواهد شد.
، بایستی یزیست محیط ی ایران با مسئولیتجمهوری اسالم

های این سازمان طرحی مبتنی بر براساس اسناد و پروتکل
پیشگیری و جلوگیری از ادامه روند احداث جزایر مصنوعی را در 

ن تاراپمی مطرح و با کمک کشورهای عراق، کویت و عربس
دعاوی خود زیستی محیطالمللی های بینسعودی و دیگر سازمان

 هکشورهایی مانند قطر، بحرین و امارات متحد ر قبال فعالیتد را
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از این کشورها برای احداث  چنین اقداماتی .دنبال نمایند عربی
توسعه تهدید و  طبیعیزیست محیطجزایر مصنوعی و تخریب 
، زندگی را برای جانداران ساکن خلیج پایدار خلیج فارس در آینده
 .خواهد انداخت ه خطرب آن هفارس و افراد بشر در حاشی
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