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 چکیده
نکد  در  زیبرانگتیحساسک به مانند خشکی  متدکدد و    هاآباختالفات مرزی میان دول در گسترة 

بیشتر این اختالفات، جزایر حضور دارند و تفاوت نظر در نحوة اثرگکااری آناکا بکر خکد تحدیکد      
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الملل  هکدایت  ها را به سمت مراجع داوری و قضای  بیناِعمال بر موضوع را فراهم کرده و دولت

حقوق دریاها در تبیین قواعد حاکم بکر تحدیکد حکدود منکا ق      2891کند  مواد کنوانسیون م 
ی امقکرره ای  میان دول مقاب  یا مجاور مددودند و در زمینة نقش جزایر در این فراینکد نیکز   دری
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 مقدمه

الملک   اند  تاریخ حقوق بینشان بودهواره در پ  گسترش سرزمین و قلمرو االحیت ها همدولت
الملل  شده دهد که این تمای ، ریشة بسیاری از منازعات و اختالفات بینو وقایع روز گواه  م 

رسیده است  تددادی از این اختالفات از  ریق مااکره  هاآبعبور کرده و به پانة  ها خشیو از 
الملل  محول شده و تدکداد  گیری به مراجع قضای  بینمنظور تصمیمص  شده و برخ  بهوفح 

نشده باق  مانده است  در اکثریت قریب بکه اتفکاق ایکن اختالفکات، میکزان      بسیاری کماکان ح 
اثربخش  به جزایر مورد مناقشه است، چراکه ذخایر ارزشمند واقع در بستر و زیر بسکتر منکا ق   

شیالت، منافع حاکمیت ، امنیتک  و اقتصکادی دولکت سکاحل  اکاحب جزیکره و        دریای  جزایر،
دهکد  هکا اجکازه نمک    واسطة حضور جزایکر بکه دولکت   گسترش قلمرو االحیت  دولت ساحل  به

 پوش  کنند ای چشمراحت  از چنین گنجینهبه
ق دریکای   موضوعه به ارائة تدریف  از جزیره و استحقاق برخورداری از منا  المل نیبحقوق 

اکتفا کرده و راهنمای  روشن  در خصوص سکام ایکن سکازند در فراینکد تحدیکد حکدود نکدارد         
هکا و  ایکن خک ، تمکام تمرککز خکود را بکر واککنش       منظکور رفکع   حقوقدانان در ادبیات حقوق  به

به حضور جزایر در  الملل (الملل  )از این پس، مراجع بینتصمیمات مراجع داوری و قضای  بین
ایکن   گاارند  ما نیز با بررس  آرای مراجکع مواکود در پک  پاسکخ بکه     یای تحدید حدود م قضا

پرسش هستیم که اثر جزایر در فرایند تحدید حدود منا ق دریای  میان کشورها چگونه اسکت   
وفص  اختالفات دریای  فدل  میان کشورها کمک خواهد کرد  بین  نحوة ح این پاسخ در پیش
گابن بر سکه جزیکرة واقکع در خلکیج      -گینه استوای ، 2اسپانیا بر جزایر سَویج -اختالفات پرتغال

بین روسیه و ژاپکن، جزایکر    9جزایر ترکیه و یونان در دریای اژه، جزایر کوری  جنوب  ،1کورسییو
بکین فرانسکه و    2بین آرژانتین و انگلیس، جزایر ایپارسس 6و سندویچ جنوب  5جورجیا، 4اورکن 

در قطکب جنکوب ککه منکا ق بکالقوة       22و اسکترالیا  8فرانسکه ، 9نروژ یر متدلق بهماداگاسیار، جزا
 بکین چکین و ژاپکن،    22شان با فالت قاره قطب تداخ  دارند، جزایر غیرمسیون  پیناسک  دریای 

ی هکا جنبهبین چین و ویتنام و جزایر متددد واقع در دریای چین جنوب  که از  21جزایر پاراس 

                                                           
1. Savage 

2. Corsico 

3. South Kurile 
4. Orkney 

5. Georgia 

6. South Sandwich 
7. Eparses 

8. Bouvet 

9. Kerguelen, Crozet 
10. Heard, Mc quaire, Mc Donald 
11. Pinnacle 

12. Paracel 
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مورد اختالد کشورهای  چکون مکالزی، فیلیپکین،     حدود دیتحدبر  حاکمیت ، ماهیت  و اثرشان
  Murphy, 2017: 23)-(39 است 2و برونئ  ویتنام، چین

 حقکوق  در جزایر حقوق  نظاماز حیر پیشینه در ادبیات فارس ، تناا در قسمت سوم کتاب 
بیان، موجز، به نقش جزایر در تحدید حدود منا ق دریای  پرداخته شده است که این  المل بین

گرفتکه در  است؛ یدن  پیش از تحکوتت اکورت   1222توایف  و محدود به آرای اادره تا سال 
الملل  دادگستری  این روش چارچوب  برای ارائکة مطالکب   روش تحدید حدود توسد دیوان بین

 این مقاله و البته یی  از موضوعات مورد بحر در قسمت سوم اثر پیش روست 
نیم ابتدا اثر اعطای  به جزایر در قضایای مختلک  را از میکان آرای مراجکع    در این نوشتار برآ

الملل  بیرون آوریم و سپس نحوة برخورد مراجع ماکور با جزیره را از نظکر حقکوق  تحلیک     بین
کنکیم  در  منظور انجکام پکژوهش را تبیکین مک     بنابراین در قسمت اول مفاهیم اساس  به؛ کنیم

دریای سکیاه(،   1228 رأیشده در ای )مدرف مرحلهحدید حدود سهقسمت دوم در قالب روش ت
کنیم و در قسکمت سکوم، مواضکع    نحوة اثرگااری جزایر در مراح  مختل  آن فرایند را ارائه م 

 گااریم الملل  را به نقد و بررس  م اتخاذی مراجع قضای  بین
 

 مفاهیم
 از دو مفاوم جزیره و تحدید حدود ارائه دهیم   پیش از ورود به بحر شایسته است بیان  کل  و حقوق  

 

 . جزیره1
ککه قواعکد    -تهه 2892 المل نیبنخستین تدری  حقوق  از جزیره در کنفرانس تدوین حقوق 

اورت گرفت  براساس گزارش کمیتة دوم کنفکرانس، جزیکره    -ی سرزمین  را بررس  کردهاآب
  با شیست کنفرانس تهه، ردیگ مد قرار قطده خشی  محاط در آب است و پیوسته باتی حد م

 22گیکری مکادة   المل  بررس  کرد و نتیجه، شکی  ة تدری  جزیره را کمیسیون حقوق بینمسئل
دریای سرزمین  و منطقة مجاور )از این پس، کنوانسیون دریای سرزمین ( و  2859کنوانسیون 

از ایکن پکس،   ) دریاهکا  قحقکو  خصوص در متحد مل  2891 کنوانسیون 212أیید آن در مادة ت
 کور  بیدک    جزیره قطده خشی  است ککه بکه  »به این اورت: شد، کنوانسیون حقوق دریاها( 

 ( 12-12: 2982)ساتری، « شی  گرفته و محاط در آب است و هنگام مد باتی آب قرار دارد

در  محاط»، « ور  بید گیری بهشی »، «قطدة خشی  بودن» این تدری  چاار رکن دارد:
از واژة  دادگستری )از این پس، دیوان(، منظکور الملل  دیوان بین« قرار داشتن باتی مد»و « آب

 ,ICJ Rep)  و بقایای مواد سسکت نیسکتند   اندمتص داند که به بستر خشی  را مواد سخت  م 

                                                           
1. Spartly Islands 
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2012: para.37)  بکودن بکرای جزیکره، دو پایکه دارد: اوتی بایکد       عبارت دیگکر ویژگک  خشکی    به
داشته و درجکة مشکابا     2ستگ  و اتصال به بستر دریا داشته باشد، ثانیای باید ماهیت خشی پیو

 از ثبات و تداوم آن را دارا باشد 
روشکن  جزایکر مصکنوع  را از    اسکت ککه بکه    « دی ب ور ی بهریگشی »رکن دوم تدری ، 

ی هکا رهیک جزر بک   عکالوه سکازد  مک کنوانسیون حقوق دریا خارج  212شمول جزایر موضوع مادة 
واسطة رخدادهای  بید  چون سونام ، رانکش و غیکره بکه روی آب    موجود، ساختارهای  که به

 ,Anderson) گیرنکد نیکز بکا رعایکت سکایر شکراید، جزیکره خواهنکد بکود         آیند یا شی  مک  م 

منظکور احیکا و حفک     ی  بکه هکا تیک فدالشود که ، گاه مشاهده م هادولتدر رویة    (2017:325
ای بکر  گیرد  این اقدامات خدشکه ای برای یک سازند در حال فرسایش اورت م جزیرهوضدیت 

  (Murphy, 2017: 55)بودن آن ساختار وارد نخواهد کرد  ویژگ   بید 
است  این جنبه از تدری  جزیکره اباکام خااک  نکدارد و     « محاط بودن در آب»رکن بددی، 

چراکه حتک  اگکر ایکن واک  منتفک  شکده و       کمتر موضوع مباحثه و مناقشه قرار گرفته است، 
شکود و  جزیره به  رق مختل  به سرزمین متص  شود، قسمت  از رژیم ساحل  دولت تلق  مک  

 ( 15: 2982تواند از آن در تدیین خطوط مبدأ خود باره گیرد )ساتری، کشور ساحل  م 
ی جکزر و  سکط  مبنکا  رکن بددی در تدری  جزیره، بیرون مانکدن از آب هنگکام مکد اسکت      

گیکری  سط  ثابت  از آب دریاست که ارتفاع جکزر و مکد و نیکز عمکق دریکا از آن انکدازه      ، 1مدی
المللک  دربکارة سکط     ( اگرچه هیچ مدیار واحد و مورد پایرش بین62: 2982)چگین ،  شودم 

هکای رسکم    مبنای جزر و مدی وجود ندارد، اما مدقول است مد را براساس سط  مبنای نقشکه 
نیکز بکه ایکن    « بیکرون از آب بکودن    »(Anderson, 2017: 324)  بو ه محاسکبه کنکیم  دولت مر

مدناست که یک جزیره باید سط  متناسب  از تداوم عمودی و افق  را دارا باشد  منظور از تداوم 
عمودی، باتی سط  مد قرارگرفتنِ سازند است و مراد از تداوم افق  جزیره، استمرار محلک  آن  

بر بات و پایین رفتن نسبت به سکط  آب، بکه  کرفین    ه تداوم افق  ندارد، عالوهاست  سازندی ک
 ( 12، 18: 2982)ساتری،  کند منیز حرکت 

ارکان تدری ، ابداد و اباامات بسیاری دارد که بررس  آن از موضوع این نوشتار خارج اسکت   
کلمبیکا ککه    -نییاراگوئه الملل  دادگستری در قضیةشایان ذکر است که براساس نظر دیوان بین

 خصواکیت عرفک  دارد   212بحرین است، تدریک  جزیکره در مکادة     -قطر رأیبازتیرار جمالت 
(ICJ Rep, 2012: para.139; ICJ Rep, 2001: paras.167,195)  

 
 

                                                           
1. Terra Firma 

2. Tidal Datum 
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 تحدید حدود. 2
 شان،است که در اورت همپوشان  منا ق دریای  کشور دو تحدید حدود، فرایند تدیین مرز آب 

 94و  29گیکرد  مطکابق مکواد    انجکام مک    المللک   رفین یا تصکمیم مرجکع بکین    توافقراساس ب
/ انحصکاری اقتصکادی   ةمنصفانه، حدود منطق ح راهدستیاب  به  کنوانسیون حقوق دریاها، برای

بین کشورهای دارای سواح  مقاب  یا مجاور  بق توافق و قرارداد آناا براساس حقوق  فالت قاره
  دادگستری، تدیین خواهکد شکد    المللنیدیوان ب ةاساسنام 99 ةنحو ماکور در مادبه المل نیب

، (.ICJ Rep, 2012: para.139; ICJ Rep, 2001: paras.167 et seq)شکده  ایکن مکواد عرفک    
 منصفانه نتیجة حصول ،دارد دریای  موضوعیت حدود مورد تحدید در آنچه محورند، یدن نتیجه

 منصکفانه  نتیجکة  بکه  روش  که کاربرد هر حالو در عین  نیست الزام  ش رو هیچ است  کاربرد
مورد توجه بود تا اینیه در رأی دریای سکیاه،   1228است  این روییرد تا سال  مجاز شود، منجر

 ( 492: 2982)ایرف ،  ور رسم  رونمای  کرد ای بهمرحلهدیوان از روش تحدید حدود سه
فااکلة  خکد هکم  »شود که در مرحلکة نخسکت یکک    عمال م ا گونهای بدینمرحلهروش سه

های دیگر تحدید حدود وجکود  شود، مگر اینیه جاات قوی برای کاربرد روشترسیم م  2«اولیه
 نقکاط  تمکام  ککه  داندفااله را خط  م کنوانسیون حقوق دریاها، خد هم 25داشته باشد  مادة 

 یکک  بکه  کشکور،  دو از یک هر سرزمین ِ دریای عرض مبدأ خطوط روی نقاط تریننزدیک از آن
در قضکیه تدکدی     1«مکؤثر  احکوال اوضاع و »فااله براساس مرحلة دوم، خد هم در باشد  فااله
نکام دارد،   9«سنجش عدم تناسکب »که  سوم مرحلة و در  (ICJ Rep. 2009: para.120)شود م 

 دارد وجکود  تناسب شدهمساحت تقسیم و  رفین سواح  مؤثر  ول بین آیا شود کهم  بررس 

(ICJ Rep. 2009: para.122)  تکاکنون، روش تحدیکد    دریکای سکیاه  قضکیة   ادور رأی  از زمان
ای در تمام دعاوی تحدید حدود منطقة انحصاری اقتصادی و فالت قکاره اعمکال   مرحلهحدود سه

 ( 492: 2982شده است )ایرف ، 

است، میزان اثربخش  بکه   زیانگبرچالشاز جمله مواردی که همواره در فرایند تحدید حدود 
ژنکو در خصکوص    2859 های دریکای سکرزمین   کنوانسیوناست   4ایجزایر و سازندهای جزیره

( و حقوق دریاها در خصوص میزان این اثرگکااری  از این پس، کنوانسیون فالت قارهفالت قاره )
ید حدود منا ق دریکای   الملل  با موضوع تحد، لین آرای بسیاری در مراجع بیناندکردهسیوت 

                                                           
1. Provisional Equidistance Line 
2. Relevant Circumstances 

3. Disproportionality Test 

ح  دی و اِعمال آن با هدد ااالح راهعنوان مدیاری کاربرشایان ذکر است که رویة قضای  بین تناسب به
 .ICJ Rep. 1985: para.57; ICJ Rep. 1984: para.218 qtd) آمده از سایر مدیارها تفاوت قائ  شده استدستبه

in Murphy, 2018:174) 
 ها و    جزایر کوچک، برآمدگ  جرری، آبسنگ  4
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اادر شده که در بیشتر آناا، یی  از مسائ  مورد بررس  جزایر و میزان اثرگااری آناا بکر خکد   
 مرزی است 

الملل  در قبال جزایر در تحدید حدودهای منا ق دریای  در قسمت بدد، موضع محاکم بین
  شود و در قسمت سوم این مواضع به بحر و تحلی  خواهد شدبیان م 
 

 گانۀ تحدید حدوداثر اعطایی به جزایر در مراحل سه
شده بسیار و وضدیت آناکا در منطقکة تحدیکد حکدود متفکاوت      تدداد جزایر در قضایای رسیدگ 
گکوی  و ایجکاد نظکم در ارائکة مطالکب، نکاگزیریم ککه مکوارد را         است  برای جلوگیری از پراکنده

  بندی و در قالب یا چارچوب منطق   رح کنیم دسته
ی را موقدیکت میکان  جزیکره در منطقکة     بنکد دستهرویة محققان بر آن است که مالک این 

دهنککد  الگوهککای پیشککناادی کککارل و جکک  واردن در ایککن خصککوص  تحدیککد حککدود قککرار مکک 
(  با توجه به موفق نبودن الگوهای ماکور در تبیین 226-222: 2982اند )ساتری، شدهشناخته

ة گانک سکه دانیم و در عوض، شکاخ  را مراحک    ل  بر متابدت از آن نم اثر اعطای  به جزایر، دلی
دهیم  علت این انتخاب، در فص  قرار م  -آوردة برجستة رأی قضیة دریای سیاه -تحدید حدود

 کننده است، آشیار خواهد شد   سوم که متدلق به تحلی  مواضع مراجع رسیدگ 
  در خصکوص جزایکر در هکر    المللنیباجع ترتیب در این از قسمت مقاله، تصمیمات مربدین

کدام از سه مرحلة تحدید حدود بیان شده و در قسمت سوم، مواضکع اتخکاذی محکاکم مکاکور     
 شود تحلی  و بررس  م 

 

 فاصلۀ اولیهعنوان نقطۀ مبنا برای ترسیم خط هم. مرحلۀ اول؛ انتخاب جزیره به1
فاالة اولیکه مطکابق تدریک     ن برای ترسیم خد همای، دیوامرحلهدر گام اول فرایند تحدید حدود سه
تکرین  نزدیک جای ترسیم آن از( و به484: 2982کند )ایرف ، عرف  و مداهدات  این خد عم  نم 

نقاط مبنکای مناسکب روی سکاح  دو    » رد، هر یک از دو  دریای سرزمین ِ أنقاط روی خطوط مبد
  این نقاط به اقتضای وضدیت جغرافیای  هکر  (17ICJ Rep. 2009: para.1کند )را انتخاب م  2«کشور
 ای نزدیک ساح  قرار گیرد بر روی ساح  و سازندهای جزیره تواند مدولت 

کنوانسکیون حقکوق دریاهکا    212مکادة   1این است از آنجا که جزایر براساس بند  سؤالحال 
سرزمین  دولت مادر  اگر در دریای منطقایاستحقاق برخورداری از همة منا ق دریای  را دارند و 

مراجکع  ای از خد مبدأ آن محسوب شوند؟ آیا همواره توسکد  توانند نقطهقرار داشته باشند، م 
اند؟ پیش از ورود بکه  عنوان نقطة مبنا جات ترسیم خد تحدید حدود انتخاب شدهبه الملل بین

                                                           
1. Most Appropriate Points on the Coasts of the two States Concerned 
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  از ارائکة رسکم ِ   تکا قبک   مبدأعنوان نقطة قضایای مختل ، شایان ذکر است که انتخاب جزایر به
، با عنوان اثربخش  کام  به جزایکر در الگوهکای   1228ای تحدید حدود در سال مرحلهروش سه

محورِ حقوقدانان قرار داشته است  از آنجا که در این نوشتار شکاخ  متفکاوت  از موقدیکت    میان
 یم دهایم، قضایای قدیم  را در قالب جدید تطبیق م میان  جزیره را انتخاب کرده

فرانسه( و اوشکان  )  لیسفرانسه، از جمله موارد تحت بررس ، دو جزیرة  -در داوری انگلیس
قرار دارند  فرانسه خواسکتار   شانیهادولتمایل  سواح   12و  22ترتیب در )انگلیس( بود که به

اعطای اثر کام  به اوشان و در نتیجه ترسیم خد تحدید حدود بین آن جزیره و ساح  انگلیس 
 قابک  کننده بکا اشکاره بکه نزدییک      د؛ تقاضای  که مورد موافقت انگلیس نبود  مرجع رسیدگ بو

شود، بکه اوشکان   اوشان به ساح  فرانسه و اینیه بخش  از ساختار آن ساح  محسوب م  توجه
 Court of Arbitration) اثر کام  داد و آن سازند را نقطة مبنا در ساح  فرانسه در نظر گرفکت  

Award, 1977: para.248) 

دلی  ساختار ساح  تصمیم گرفت منطقة تحدید حدود در قضیة خلیج مین، شدبة دیوان به
های جزری متدکددی در  را به سه قسمت تقسیم کند؛ در قسمت اول، جزایر کوچک و برآمدگ 

بکر  متحده قرار داشتند  با وجود این، شدبة دیکوان نقکاط مبنکا را    مجاورت سواح  کانادا و ایاتت
گااری کرده و پس از ترسیم خط  در راستای جات کل  سکاح  دو کشکور،   روی سواح  نشانه

ی ریک گدهینادبراساس شیوة نیمساز قسمت اول خد تحدید حدود را ترسیم کرد  این نااد، دلی  
عنوان نقاط مبنا را تقسیم مساوی منطقة تحدید حدود میکان دو  های جزری بهجزایر و برآمدگ 

  (ICJ Rep, 1984: para.210ی  که امیان دارد، اعالم کرد ) رد تا جا

الجکراده  بحرین دیوان برخورد متفاوت  بکا سکه جزیکرة جنکان، هکوار و کیکت       -در قضیة قطر
و جزیکرة بحرینک     -مایل  بحکرین  22مایل  قطر و  128واقع در  - 2داشت  جزیرة قطری جنان

عنوان نقطة مبنا تدیکین شکدند و   به -بحرینمایل   21متری قطر و حدود  152واقع در  -1حوار
در نتیجه، خد تحدید حدود میان این دو جزیره قرار گرفت  دیوان از علت اعطای چنکین اثکری   
به دو جزیره سخن  به میان نیاورد و تناا بیان داشت ککه بکا توجکه بکه تالقک  منکا ق دریکای         

کند و بدکد بکه سکمت شکرق      عربستان، قطر و بحرین، خد مرزی باید جات شمال شرق را   
  مورد دیگر، جزیرة  (ICJ Rep, 2001: para.222) که از میان حوار و جنان بگارد وریبرود، به

دیکوان، انتخکاب خکد جکزرش      زعکم بکه کیت الجراده بکود ککه    زرعیلمکوچک، خال  از سینه و 
ترتیب بود  بدین تیاهم بای منزلة اعطای اثری نامتناسب به سازند جزیرهعنوان نقطة مبنا بهبه

الجراده عبور کرد عنوان نقطة مبنا، خد تحدید حدود از ساح  شرق  کیتبا عدم انتخاب آن به
(ICJ Rep, 2001: para.219)  

                                                           
1. Jinan 

2. Hawar 



 8941زمستان ، 9، شمارۀ 94فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    8414

 

مکایل    14جزیرة آن در محدودة  ترینماممتدلق به اریتره است و  2مجموعه جزایر داتکس
عنکوان نقطکة   یمن،  رفین بر انتخاب داتکس به -ساح  این کشور قرار دارد  در اختالد اریتره

أیید این نظر بیکان داشکت ککه ایکن مجموعکه      تنیز با  کنندهمراجع رسیدگ بودند   نظرهم مبدأ
ی هکا آبعنکوان  ی درونشکان بایکد بکه   هاآبناپایر از ساختار ساح  هستند و جزایر، جزء جدای 

از حاشیة بیرونک  ایکن جزایکر ترسکیم      داخل  تلق  شود و در نتیجه خد مبدأ دریای سرزمین 
و  4، کوتامکا 9، تییفاش1  در خصوص جزایر یمن  کاماران (PCA Award, 2001: para.139)شود

ناپایر از ساختار ساح  اعالم ککرد  نیز دیوان پس از بررس  مقتض ، آناا را جزء جدای  5اوکبان
  (PCA Award, 2001: paras.150, 151) و نقاط مبنا را بر روی آناا قرار داد 

کیلومتری ساح  اوکراین قرار دارد که اثرش بر خکد مکرزی مکورد     12جزیرة سرپنتس در 
اختالد رومان  و اوکراین بود  دیوان پس از ترسیم خد میانه که مناسب تحدیکد حکدود میکان    

ة عنوان نقطک (، بیان داشت که اگر این جزیره را بهICJ Rep, 2007: para.281است )دول مجاور 
مبنا یا بخش  از ساح  در نظر گیرد، اقدام مناسب  انجام نداده و در اورت اخیر، تغییر قضکای   

  (ICJ Rep, 2009: para.149)جغرافیا را مرتیب شده است 
ی نییاراگوئککه و اهیحاشکککلمبیککا، دیککوان نقککاط مبنککا را در جزایککر     -نییاراگوئککه رأیدر 
لمبیا قرار داد  البته جزایر با فااله از سن آنکدره در  ساحل  سن آندره متدلق به ک ریالجزامجمع

  (ICJ Rep, 2012: paras.200-204) این انتخاب کنار گااشته شدند
الملل  حقکوق  میانمار است که نزد دیوان بین -قضیة آخر در این قسمت، اختالد بنگالدش

مکایل    9ر و مکایل  سکاح  ایکن کشکو     8دریاها مطرح شد  جزیرة بنگالدش  سنت مکارتین در  
عنکوان نقطکة مبنکای خکد تحدیکد حکدود،       میانمار قرار دارد  دیوان ماکور، با رد انتخاب آن بکه 

  سکاح  میانمکار قکرار دارد و انتخکاب آن     آمکدگ شیپک روی بکه استدتل کرد که این جزیکره، رو 
شکود  عنوان نقطة مبنا، به انحراد ناموجه خد تحدید حدود و تغییر قضای  جغرافیا منجر مک  به

(ITLOS Rep, 2012: para.265)  
قب  از اتمام این بند، شایسته است تدریض  به اختالد ایران و کویت در خصوص اثربخش  

 به جزایر که ذی  این مرحله از فرایند تحدید حدود مطرح است، داشته باشیم 
توجکه بکه   ترتیب سواح  ایران، عراق و کویت قرار دارد  بکا  فارس، بهدر قسمت شمال  خلیج

وضدیت جغرافیای  منطقه، تحدید حدود میان ایران و کویکت بکدوای نیازمنکد انجکام ایکن فراینکد       

                                                           
1. Dahlaks 

2. Kamaran 
3. Tiqfash 

4. Kutama 

5. Uqban 
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اند که به دو دورة مااکرات  برگزار کرده تاکنونایران و کویت  2توسد آن دو کشور با عراق است 
خاب نقکاط  اختالد دو کشور در انتترین دلی  این عدم توافق، نتیجه نرسیده است  از جمله مام

فااکله، مدتقکد بکه    مبنا برای ترسیم خد تحدید حدود است  ایران با تأکید بکر شکیوة خکد هکم    
آن دو  برآمدگ  جزری رأس فشت المواست، بکه ایکن اکورت ککه     و 1اعطای اثر کام  به خارک

برآمکدگ  جکزری   و  9عنوان نقطة مبنا تدیین شوند  همین نظر را کویت در مورد جزیرة فیلیهبه
دارد و بیان داشته که اگر ایران برخورد متقاب  با جزیرة ککویت  داشکته باشکد، آن    یاح  رأس ال

 ( 42 -42: 2996نیز مخالفت  با مبنا بودن خارک برای ترسیم خد مرزی ندارد )عسگری، 
اگر  رفین بتوانند با توافق خد تحدید حدود را ترسیم کنند، امیان اعطای هر گونه اثکری   

رسد با رونکد  نظر م الملل  کشیده شود، بهست، اما اگر اختالد به مراجع بینبه جزایر محتم  ا
عنکوان نقطکة مبنکا مکورد     جاری در اثربخش  به جزایر در تحدید حدود، انتخاب ایکن جزایکر بکه   

کننکده در چنکین مکوقدیت ، ترسکیم خکد      موافقت قرار نگیرد و پیشنااد احتمال  نااد رسیدگ 
 شود شد که با دادن اثری محدود به دو جزیره تددی  م مرزی بین سواح   رفین با

 

بار خاط تحدیاد     ماثثر  احاوال  و اوضاا  عنوان مرحلۀ دوم: بررسی جزیره به. 2
 حدود

فاالة موقت را ترسکیم ککرد،   در مرحلة اول تحدید حدود، خد هم الملل مرجع بینپس از آنیه 
 ر و ااالح خد مرزی موجه باشد باید به بررس  عوامل  بپردازد که براساس آناا، تغیی

الملک  موضکوعه،  اوضکاع و    عوام  مورد نظر دیوان در مرحلة دوم تحدید حدود در حقوق بکین 
شکود  عبکارت   مشکاهده مک    5مؤثرنام دارد، اما در رویة قضای  عبارت اوضاع و احوال  4احوال خاص

  (Evans, 2018: 223) ندارد رکوی ماهاونیکنوانساخیر، زاییدة رویة قضای  است و پایگاه متن  در 
حقوقدانان در خصوص ییسان  یا تفاوت این دو عبکارت، دیکوان روییکرد     نظراختالد رغمبه

خواهکد از اوضکاع و   دریکای سکیاه، مک     رأی 255متفاوت  داشته است؛ برای نمونه وقت  در بند 
از  اندشدهمطرح و بررس   این عوام  بارها در آراء دیوان: »کند مسخن براند، بیان  مؤثراحوال 

ککه آن بنکد از رأی، در مقکام     درحکال ، «فالت قارة دریکای شکمال      رأی 59جمله در پاراگراد 
است  به همین ترتیب در قضایای بدد از دریای سکیاه نیکز    اوضاع و احوال خاصتبیین مصادیق 
عنکوان مصکادیق   هبررس  کرده اسکت ککه در گاشکته بک     مؤثرعنوان اوضاع و احوال مواردی را به

                                                           
 فارس است اختالد نظر ایران با عراق بر سر وضدیت منطقة ورودی اروندرود به خلیج  2
 مایل  ساح  ایران قرار دارد  26جزیرة خارک در   1

3. Failaka 
4. Special Circumstances 
5. Relevant Circumstances 
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توانست بین این دو عبارت ی  که م هاتفاوتاند   نتیجه آنیه، اوضاع و احوال خاص مطرح شده
  (Evans, 2018: 228) اندوجود داشته باشد، عمالی در رویة قضای  کنار گااشته شده

ی هکا حال برای شناخت مصادیق اوضاع و احوال مؤثر، نگاه  به کارهای مقکدمات  کنوانسکیون  
 28592المل  در گزارش جلسة پنجم سال اندازیم  کمیسیون حقوق بینمربو ه و رویة قضای  م 

دارد بکرای تحدیکد حکدود دریکای     خود که به مسئلة اوضاع و احوال خاص مربوط است اشکدار مک   
دلی  سکاختارهای  ی  راح  شود که در آن انحراد ضروری از خد بهاگونهبهسرزمین ، مقرره باید 

 (Mc Rae,  2018:93) های کشتیران  اورت گیردساح ، حضور جزایر و کانال خاص
عنوان اوضاع احکوال خکاص/مؤثر اسکتناد    ها نیز در قضایای مختل  به موارد متفاوت  بهدولت

اند  برخک  مصکادیق دسکتة    اند که از یک منظر، قاب  تقسیم به جغرافیای  و غیر جغرافیای کرده
، تفکاوت در  کول خکد سکاح  و     9، جغرافیکای منطقکه  1ختار سکاح  نخست عبارت است از سکا 

  دستة دوم نیز مشکتم  اسکت بکر مکواردی     5ای، حضور جزایر و سایر سازندهای جزیره4تناسب
هکای اسکتخراج و   ، فدالیکت 9، رفتکار اولیکة  کرفین   2، حقکوق تکاریخ   6شناس  بسکتر چون زمین
  22و منافع دریانوردی 22، مالحظات امنیت 8استحصال
ها، محدودیت  بر ایکن  دهد که هنگام توافق دولتالملل  نشان م و مراجع بین هادولتیة رو

شود الملل  با روییردی مضیق به این موارد نگریسته م فارست وجود ندارد، اما نزد محاکم بین
 ,karaman) گیرندو اغلب عوام  جغرافیای  به نسبت غیرجغرافیای  بیشتر مورد پایرش قرار م 

2012: 222, 223 ) 
المللک  بکا جزایکر    پس از بیان این چند نیتة نظری اما ضروری، به مشاهدة رفتار مراجع بین

اثکر  نشینیم  برخکورد مکاکور را ذیک  چاکار عنکوان      عنوان مصداق  از اوضاع و احوال مؤثر م به
 کنیم بندی و تبیین م ، اثر جزئ ، محصور کردن جزایر و فقدان اثر دستهکام 

                                                           
1. Doc. A/CN.4/SER.A/1953 (1953), vol. 2, 216, [81–82]. 

 نیجریه -مالت/ کامرون-لیب / لیب  -  تونس1
 بحرین-دریای شمال/ قطر  9
 اوکراین -مالت/ رومان  -دریای شمال/ خلیج مین/ لیب  .4
-یمن/ قطر -نروژ/ اریتره -دانمارک مالت/ -لیب / خلیج مین/ لیب  -شارجه/ تونس -فرانسه/ دوب  -انگلیس 5

 اوکراین -/ رومان فرانسه -کانادابحرین/ 
 مالت -  دریای شمال/ لیب 6

 لیب  -  تونس2
 اوکراین -نیجریه/ رومان  -گینه بیسائو/ کامرون -نروژ/ گینه -مالت/ خلیج مین/ دانمارک -لیب / لیب  -  تونس9
 یمن -نروژ/ اریتره -  خلیج مین/ دانمارک8
 اوکراین -نروژ/ رومان  -مالت/ دانمارک -  لیب 22
 سورینام -  گویان22
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 1اثر کامل .1. 2

گونه اثربخش ، تناا در اورت  تحقق یافته است که جزایر، نزدیکک سکاح  دولتشکان قکرار     ینا
اند که مصادیق آن را ذیک  مرحلکة اول تحدیکد حکدود     عنوان نقطة مبنا انتخاب شدهو به داشته

جزیکرة  تکوان یافکت ککه    ی در آرای تحدید حدود منا ق دریای  نم انمونهایم  هیچ عنوان کرده
دور از ساح  به مانند سرزمین در نظر گرفته شود و خکد تحدیکد حکدود میکان آن و سکرزمین      
دیگر ترسیم گردد  ممین است در اینجا با این نقد مواجه شویم که اگر اثرده  کام  به جزایکر،  

عنوان نقطة مبدأ ممین اسکت، چکرا ذیک  مطالکب مرحلکة دوم تحدیکد       تناا در حالت انتخاب به
تکوان   ور خالاه م ایم  پاسخ مفص  در قسمت سوم خواهد آمد، اما بهآن سخن رانده حدود از

الملل  اشاره کرد که گاه بررس  اوضاع و احوال مؤثر را در همان مرحلکة اول  به رویة مراجع بین
جای رعایت ترتیکب امکور، از همکان اول جزیکره را نقطکة مبنکا       دهند و بهتحدید حدود انجام م 

 گاارند  ابداد چنین اقدام  در قسمت سوم واکاوی خواهد شد ا نم گااشته ی
 

 2یجزئ. اثر نیمه یا 2. 2

انکد و  اند و نه آن را نادیکده انگاشکته  الملل  در برخ  قضایا نه به جزیره اثر کام  دادهمراجع بین
 پردازیم اند  در این بند به ذکر چنین مواردی م برای آن، مقدار اثری مقرر کرده

فرانسه با مجموعة جزایر سیل  به ماننکد اوشکان برخکورد نشکد  مرجکع       -در داوری انگلیس
کننده پیشرفتگ  ساح  سیل  را ابتدا اوضاع و احوال مکؤثر تشکخی  داد، لیکن بکا دو     رسیدگ 

اعطای اثر کام  برای سیل  را نامتناسب دانست و از سوی دیگر،  سو کمالحظه مواجه شد؛ از ی
 دهنکدة ی تشکی  واقدیت ککه جزایکر مواکود،    نیو ا  لیس ریجزا زیادو وسدت  تیجمد  یدلبه

 Court of)خوانکد  منصکفانه  غیر زیک نرا پنداشتن آناا  دهیهستند، ناد سیانگل نیاز سرزم  بخش

Arbitration Award, 1977: para.248)نیب  ابتدا خطبرای سیل  حیم کرد   9  لاا به اثر نیمه 
اوشکان   ةریک و جز شیساح  کرن نیب یگریان رسم شد، سپس خد داوش ةریو جز  لیساح  س

 Court of) شکد  دو خد ماکور، مرز فالت قکاره دو کشکور    انیخد م ان،یو در پا دیگرد میترس

Arbitration Award, 1977: para.249)  

مکایل  سکاح  لیبک  قکرار      22و بزرگ  است که در  کوچکای از جزایر مجموعه 4جزایر کرکنا
بر اینیه کرکنا جزئ  از ساختار  بید  ساح  اسکت و در نتیجکه   رغم استدتل لیب  مبن بهدارند  

                                                           
1. Full Effect 
2. Half Effect or Partial Effect 

  استدتل دیوان برای میزان اثربخش  این بود که چون فااله سیل  تا ساح  انگلیس دو برابر فااله اوشان تا 9
 (Court of Arbitration Award, 1977: para.251)  بود ساح  فرانسه است، پس اثر نیمه، متناسب خواهد

4. Kerkennah 
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استحقاق اثرگااری کام  بر خد تحدید حدود را دارد، دیوان با اثر نیمکه بکه ایکن جزایکر موافقکت      
قکرار   9و حقوقکدانان  1  این نظر دیوان مکورد انتقکاد قضکات   (ICJ Rep,1982: paras.128,129)2کرد

، چراکه در این رأی، دیوان مشخ  نیرد که عوامک  مکؤثر در تدیکین اثکر نیمکه بکه جزایکر        گرفت
در رأی    سکیل  سک یانگل ریک جزاعالوه، تشابا  را که دیوان بین ایکن قضکیه و وضکدیت    چیست  به
ککه  )  لیسک فرانسه متصور شده بود، وجود نداشت  در آن قضیه اعطای اثر نیمه به جزایر  -انگلیس

علت اعوجاج  بود که مایل  ساح  انگلیس قرار دارند(، به 12در  مالحظهقاب  تیمدو جبا وسدت 
فااله نبکود  لیب ، روش تحدید حدود، خد هم -اما در قضیة تونس؛ شد مفااله ایجاد در خد هم

کار رفت  از  رف  در آن قضیه میزان اثر انحرافک  ککه از احتسکاب جزایکر سکیل       و خد نیمساز به
ی هکا وهیشک ی بود، اما در این قضیة دیوان، اثر انحراف  را با توس  بکه  ریگاندازه قاب ، شد محادث 

 محاسبات  برآورد نیرد و تناا بیان داشت باید به جزایر ماکور اثر نیمه داده شود 
مای  و نیم با سکاح  کانکادا فااکله     2که تناا  4خلیج مین، به جزیرة کانادای  سی  رأیدر 

کانکادا را   مبکدأ عنکوان خکد   سکی  بکه   مبدأداده شد  شدبة دیوان، انتخاب خد  داشت، اثر نیمه
اعطای اثر زیادی به سی  تلق  کرد و براساس تناسب فاالة این جزیره تکا سکاح  کانکادا، خکد     

  (ICJ Rep, 1984:para. 222) تحدید حدود را به سمت نوا اسیاتیا منحرد ساخت
دلی  حضور تدکداد کثیکر جزایکر در کنکار سکاح ،      بههندوراس، دیوان  -در قضیة نییاراگوئه

جکای شکیوة خکد    ثبات  دهانة رود کوکو و عدم توافق  کرفین بکر مختصکات جغرافیکای  بکه     ب 
استفاده کرد  این مرجع قضای ، به چاار جزیرة هندوراس  باب   5فااله، از روش خد نیمسازهم

ک  که متدلق بکه نییاراگوئکه بکود،    رگک  و جزیره ادینبوک ، ساواناک  و سوسک ، پرت رویال
دلی  نزدیی  به جزایر، با دادن انحنا بکه نفکع   مایل  داد و خد نیمساز را به 21دریای سرزمین  

  (ICJ Rep, 2007:paras. 299-305 qtd. in Murphy, 2017:190)جزایر هندوراس  ترسیم کرد 
 

 فقدان اثر. 3. 2
عنوان اوضکاع  الملل  جزیره را بهم که در آن، مراجع بینکنیدر این قسمت به قضایای  اشاره م 

 کند  جاجابهاند تا بتواند خد تحدید حدود را و احوال مؤثر در نظر نگرفته
عنوان نقطة را که در مرحلة اول تحدید حدود، به 6در قضیة دریای سیاه، دیوان جزایر سرپنتس 

                                                           
 عنوان اثر نیمه تدیین شد به 51الناار درجه بود  لاا، اثر نص  41الناار درجه و خد ساح  لیب  نص  41تونس نص  الناار  خد ساح   2
  292: 2982  ر ک: ساتری، 1

3. C.F.Christie, 1983: 28; Herman, 1984: 830-833 
4. Seal 
5. Bisector line  

رای در پرتو استدتتت مربوط به ب  اثری عمل  سرپنتس بر تحدید حدود، لزوم  به بررس  تدلق عنوان جزیره یکا اکخره    292دیوان در بند   6
 سرپنتس نیز احساس نیرد  بر



 8411...   اثر جزایر در تحدید حدود مناطق دریایی

 

ثر شناسای  نیرد  استدتل دیوان این بود که قکرار  عنوان اوضاع احوال مؤمبنا انتخاب نیرده بود، به
مایل  ساح  اوکراین و محدودیت تقاب  با منا ق دریای  دولت دیگکر سکبب    12داشتن جزیره در 

از منکا ق دریکای  دولکت مکادر یدنک        ترگستردهسرپنتس نتواند  که منا ق بالقوه دریای  شود م
ازحد ناای  منا ق دریای  ناشک  از  یشبپنتس ادعای  اوکراین باشد، ضمن اینیه اوکراین، برای سر

سرزمینش نداشته است  در پرتو این نیات، دیوان نتیجه گرفت که سرپنتس، مصداق اوضاع احوال 
  (ICJ Rep, 2009: paras. 187, 187) مؤثر نیست و اثری بر خد تحدید حدود ندارد 

ه دو جزیکرة یمنک  الطیکر و الزبیکر     یمن، دو  رد بر میزان اثکر اعطکای  بک    -در قضیة اریتره
مای  از ساح  یمن قکرار دارنکد  دیکوان     14ای بیش از داشتند  این جزایر در فااله نظراختالد

بودنشکان تأکیکد    زرعیلمسینه و داوری دو جزیره را جزء ساختار  بید  ساح  ندانست و بر ب 
سکرزمین  در سکمت غکرب، هکیچ     مندی جزایر از منطقة دریای کرد  در نتیجه ضمن اعالم باره

  (PCA Award, 2001: paras.119,147,148) اثری به آناا در ترسیم خد تحدید حدود نداد
ای از الجریم را که برآمدگ  کوچکک و دورافتکاده  دیوان جزیرة فشت بحرین، -در پروندة قطر

مکؤثر  است، ابتدا مسکتحق بررسک  ذیک  اوضکاع و احکوال       فارسجیخلساح  بحرین در منطقة 
دانست، لین در ادامه، اعوجاج خد تحدید حدود در قسمت شمال  را به خا ر یکک سکازند ککه    

برشمرد و آن را از اثرگااری بکر خکد    رمنصفانهیغقسمت کوچی  از آن هنگام مد نمایان است، 
  (ICJ Rep, 2001: paras. 247, 248)  مرزی محروم کرد

 

 . محصور کردنِ جزایر4 .2
اسکت یکا اینیکه در     تکر کیک نزدکه جزیره به ساح  دولت دیگر  افتد ماتفاق  این وضدیت زمان 

المللک  از تجکویزِ   نزدیی  خد محتم  تحدید حکدود قکرار دارد  در غالکب مکوارد، مراجکع بکین      
کنند، لین برای آناا، فضای  اختصاا  اثرگااری چنین جزایری بر خد تحدید حدود امتناع م 

 نمایند م  در پانة آب  کشور دیگر مدین
تحدیکد حکدود منکا ق دریکای  میکان ایکران و عربسکتان         2869ریشة این روش به توافکق  

ترتیکب متدلکق بکه ایکران و       در این توافق، برای دو جزیکرة فارسک  و الدربک  ککه بکه     گردد برم
مکایل    21عربستان است و در منطقة میان  تحدید حدود دو کشور قرار دارند، دریای سرزمین  

گرفته شد، لین خد تحدید حدود بدون توجه به هر دو جزیره و بر مبنای نقاط واقع در  در نظر
  (Beckman & Schofield, 2009: 15)سواح   رفین رسم شد 

محصکور  بکار از روش  فرانسکه بکود ککه نخسکتین     -در رویة قضای ، این دیوان داوری انگلیس
کرد  این جزایر در شش و نیم مکایل  سکاح  فرانسکه    برای جزایر انگلیس  چن  استفاده  کردن

فااکله متفکاوت بکود  فرانسکه قائک  بکه       هکم خد  میترس چگونگ  در نینظر  رف اند جای گرفته
بکا تأکیکد بکر     ،سیبکود  در مقابک  انگلک    سیساح  خکود و سکاح  انگلک    نیخد ماکور ب میترس
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 ریک فرانسکه و سکاح  جزا   سکاح   نیفااله بک همخد  جزایر چن  پیشنااد کرد که یمختارخود
  دیکوان  (Court of Arbitration Award, 1977: paras. 150,154,171) شکود   میترسک مکاکور  

ی اقتصکادی جزایکر چنک     هکا  یپتانسک داوری ضمن تأیید جمدیت قاب  توجکه، خودمختکاری و   
(Court of Arbitration Award, 1977: para.184) خکد   میدر ترسک  ریک جزا نیک ا اعالم کرد که

حکدود   دیدر خد تحد  نخواهند داشت، چون در اورت لحاظ شدن، انحراف یحدود اثر دیحدت
 ,Court of Arbitration Award) دسکت نخکواهیم یافکت   منصفانه  ةجینت و بهخواهد شد  جادیا

1977: para. 199)  گرفکت   میتصکم    با وجود این، دیوان داوری جزایر را کامالی کنکار نگااشکت و
شکمال و   ةدر منطقک رو ازایکن   کند نییتد آناا یبرا یابه فرانسه، فالت قاره متدلق ةدرون منطق

  و جنکوب   در قسکمت شکرق   ککرد   نیکی فالت قاره تد  لیما 21قلمرو  ،چن  ریشمال غرب جزا
 Court of) دانسکت  تیخود را فاقد اکالح سبب تداخ  با دریای سرزمین  فرانسه جزایر نیز به

Arbitration Award,1977: para. 187)  
با  2کانادا مسئله، اثر اعطای  به دو جزیرة فرانسوی سنت پیر و مییلون -در داوری فرانسه

کانادا قرار  1مای  مربع بود که دور از فرانسه و در مجاورت ساح  نیوفونلند 99و  22مساحت 
ر فااله میان سکاح  کانکادا و جزایکر بکود ککه از نظک      فرانسه خواستار ترسیم خد هم داشتند 

که هرچه  ول خد  مدع  بود کاناداکننده، غیرمنصفانه اعالم شد  در مقاب ، مرجع رسیدگ 
دیوان در پاسخ بکه    خواهد داشت ایاز در یترعیوس ةباشد، گستر شتریب نیسرزم کی  ساحل

در  اعکالم ککرد و  هکر منطقکه    ی ایک فالت قاره را اوضاع احکوال جغراف  میتقس یمبنااین ادعا، 
کوچکک بکر منکا ق     ةریک جز کیک اسکتحقاق   نیبک   د که تفاوتورزی دیخود تأکاز رأی   بخش
 وجود ندارد عیوس نیسرزم کیبا  یاقتصاد یانحصار ةفالت قاره و منطق ی ایو در  تیاالح

(Court of Arbitration Award,1992: para.49)   دیوان با رد پیشناادهای دو  کرد، روش  
ه در قسمت شکمال غکرب ککه تکداخل  بکا منکا ق       محصور کردن را برگزید، به این اورت ک
مایل  برای سنت پیرو مییلون ترسیم ککرد، لیکن    122دریای  ساح  کانادا نداشت، محدودة 

 Court of Arbitration) مای  تقلی  داد  21در قسمت غرب و شرق جزایر، این گستره را به 

Award,1992: paras. 69,71 ) 
ستار اعطای اثر نیمه بکه جزیکرة ابوموسک  بکود  مرجکع      شارجه، شارجه خوا -در داوری دب 

 فارسجیخلی واقع در حدودها دیتحدو خالد رویة حاکم در  رمنصفانهیغداوری این پیشنااد را 
 Court of Arbitrationمککایل  محصککور کککرد  21دانسککت و جزیککره را بککا دریککای سککرزمین  

Award,1981: paras. 671-678) ) 
عنوان نقطة مبنا در مرحلة اول کردیم که جزایر اوکراین  سرپنتس بهدر بندهای قب ، اشاره 

                                                           
1. Saint Pierre and Miquelon 
2. Newfoundland 
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 ICJ) مکایل  آناکا را تأییکد ککرد      21تحدید حدود انتخاب نشدند، لین دیوان دریای سرزمین  

Rep, 2009: para. 188) ) 
ی ترسکیم ککرد تکا در    اگونکه بکه کلمبیا، دیکوان خکد تحدیکد حکدود را      -نییاراگوئه رأیدر 
تداخ  با دریای سرزمین  نییاراگوئکه، دور جزایکر ااکل  کلمبیکا فضکای محصکور       ی مهاقسمت

مکایل    122محدودی وجود داشته باشد و در سمت شرق که ماند  وجکود نداشکت، کریکدوری    
  همچنکین دو جزیکرة دورافتکادة    (ICJ Rep, 2012: para. 237)برای این جزایر در نظکر گرفکت   

  کور کامک  محصکور شکدند     مایل  به 21با دریای سرزمین   1و سرنا 2کلمبیای  یدن  کیتاسونو
(ICJ Rep, 2012:para. 238) 
ی آن در اثکر  بک حکدود دریکای سکرزمین  و     دیتحددر  4و ذوکار 9اثربخش  به جزایر هنیش

-Court of Arbitration Award, 1999: paras.154) تحدید حدود منطقة انحصکاری اقتصکادی   

یمکن دانسکته    -مال روش محصور کردن جزایکر در رأی داوری اریتکره  نیز از جمله موارد اِع(162
  (Beckman & Schofield, 2009: 15) شده است

در  کننکده  دگیرسک شویم؛ نخست اینیه که مراجکع  در پایان این بند، دو نیته را متاکر م 
جزایر شود، همواره با پیشنااد محصور کردن کردن اِعمال م های  که اغلب روش محصوروضدیت

اند  در قضیة اریتکره یمکن، دیکوان داوری بکا     به مانند دیگر اثرات اعطای  به جزایر موافقت نیرده
های جنوب غرب  مخالفت کرد  با این استدتل که پیشنااد محصور کردن جزایر هییوک و اخره

زایکر  الملل  خطرناک است  به همین دلی  خد میان  از بین جاین تصمیم، برای دریانوردی بین
  (PCA,1999: paras. 154-159 qtd. in Murphy, 2017: 188)اریتره و یمن عبور کرد 

نیتة دوم مربوط به وضدیت احتمال  جزیرة ابوموس ، در تحدید حدود میان ایران و امکارات  
 دانیم تحدید حدود میان دو کشور، منوط به نبود تفاوت نظر در حاکمیکت بکر  است  چنانیه م 

ت  در فرض  که امارات، دست از ادعایش بر ابوموسک  بکردارد، بایکد بکه موقدیکت      این جزیره اس
مکایل  از سکاح     42مایل  از ساح  ایکران و   49میان  جزیره توجه داشته باشیم که در فاالة 

فااکله، در سکمت   امارات قرار دارد  نتیجه این خواهد بود که ابوموس  بدد از ترسکیم خکد هکم   
در پرتو موارد ذکرشده، این جزیره بر خد تحدیکد حکدودِ احتمکال ، اثکری     گیرد  امارات قرار م 

نخواهد داشت و در قالب محصور کردنِ جزایر، دارای دریای سرزمین  خاص خود درون منطقکة  
 فالت قاره امارات خواهد شد 

 
 

                                                           
1. Quitasueno 
2. Serrana 
3. Hanish 

4. Zuqar 
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 مرحلۀ سوم: اثر جزیره در اِعمال معیار عدم تناسب. 3
کند ککه میکان  کول خکد سکاح  دو  کرد و       ررس  م کننده بدر این مرحله، مرجع رسیدگ 

منا ق دریای  که برایشان پس از ترسیم خد تحدید حدود در نظکر گرفتکه شکده اسکت، عکدم      
 تناسب وجود نداشته باشد 

 یکا  بکودن  تددی  مستلزم بررس  برای ابزاری عنوانبه ،«تناسب عدم آزمون» مدیار دیوان از
 خکد  آیکا  ککه  یابکد  دست نتیجه این به خواهد م چراکهبرد، حدود باره م  تحدید خد نبودن
 همجکوار   کرفین  یا دولت دو میان منافع در عمده نامتناسب تسایم موجب مدین حدود تحدید
بکه   ،الرعایکه بکودن آن  از تزم ،که دیوان در قبال مفاوم تناسبرسد نظر م به  خیر یا است شده

وجکود  بودن خد تحدید حدود تغییرات  را بهسمت استفاده از آن برای سنجش میزان منصفانه 
 ( 222 -222: 2989علویان و نجف  اسفاد، اابرنژاد ) آورد

عنکوان سکاح    در موضوع بحر ما، نقش جزیره در این مرحله این است که  ول ساحلش به
 سرزمین در نظر گرفته شده و محاسبه شود 

 92تکا   12رة سکیل  بکود ککه در    اختالف ، جزیک  مسائ فرانسه، از جمله  -در داوری انگلیس
مایل  ساح  انگلیس قرار دارد  دیوان اعطای اثر کام  به سیل  را نامتناسکب دانسکت، لیکن در    

 Court of)کنار اعطای اثر نیمه، ساح  سیل  را جزء  ول خد ساح  انگلیس محسکوب ککرد   

Arbitration Award, 1977: paras. 244,249)  
نیز مورد رسیدگ  دیکوان قکرار    2نا جزیرة دیگری به نام جربالیب ، جز کرک -در قضیة تونس

وسیلة تنگکة بکاریی    کیلومتر مربع به 524گرفت  این جزیره متدلق به تونس است و با مساحت 
عنوان اوضاع و احوال مؤثر در تحدیکد  از آن سرزمین جدا شده است  دیوان ابتدا این جزیره را به

حظات  دیگر، برای آن در ترسیم خد تحدید حدود اثری قائ  حدود تلق  کرد، اما بر مبنای مال
نشد  در ادامه هنگام سنجش مدیار عدم تناسب، جبرا را در محاسبة  ول خد ساح  تکونس در  

  (ICJ Rep, 1982: paras.79,120) نظر گرفت 
مکایل  سکاح     92تا  1ای از در پانه 1گینه بیسائو مجموعه جزایر بیجاگس -در قضیة گینه

دیوان به این جزایر مسیون  اثری در ترسیم خد تحدید حدود  اگرچهاند  ینه بیسائو واقع شدهگ
 Court of) شکمار آورد  نداد، لین آناا را برای سنجش عدم تناسب جکزء سکاح  آن کشکور بکه    

Arbitration Award,1985: paras.97,120)  
که در قضکایای مختلک  بکه جزایکر     آنچه در قسمت دوم مقاله ارائه کردیم، آثار متفاوت  بود 

المللک  را  ی کام  در اختیکار قکرار دارد، مواضکع مراجکع بکین     هادادهداده شده است، اکنون که 
 کنیم بررس  و تحلی  م 

                                                           
1. Jerba 

2. Bijagos 
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 المللیتحلیل مواضع مراجع قضایی بین
 کنیم؛ انتقاددر این قسمت تحلی  انتقادی را که به روییرد اتخاذی داریم، از دو حیر مطرح م 

کل  به روند گاشته و جاری مراجع ماکور و انتقاد به وضکدیت ایجادشکده بدکد از تبیکین روش     
 یامرحلهتحدید حدود سه

 

 المللی در اثربخشی به جزیرهروند گذشته و جاری مراجع قضایی بین. 1
الملل  به حضور و اثر جزایر بر خد تحدید حدود به این پس از مطالدة اقسام واکنش مراجع بین

که جملة اریح  در عدم استحقاق جزایر بر  مینیب نم رسیم که اگرچه در هیچ رأی نتیجه م 
کنیم که چکرا در ایکن قضکیه    منا ق دریای  ارائه شده باشد، لین توضی  کامل  نیز دریافت نم 

چنین اثری به جزیره داده شده است؟ مدلوم نیست در چه حالت  یک جزیره اثکر الک  یکا ب را    
زمان اثر اعطای  زیادی اسکت   چه گیرد؟شود؟ چه زمان اثر نیمه م زمان محصور م  دارد؟ چه

 و اینیه چه مقدار اثر داده شود زیادی نیست و چرا؟
انکد  دیکوان   قاعدگ  اثر جزایر در تحدید حدود اذعان کردهخود مراجع قضای  نیز به این ب 

اکر شده است که نه رویة قضکای  و نکه   میانمار مت -الملل  حقوق دریاها در قضیة بنگالدشبین
بایکد بکه جزایکر     ی نیستند که بگوید چه اثری در تحدید حدوداقاعدهکنندة ها تبیینرویة دولت

  (ITLOS Rep, 2012: para.147) داد  این امر به شراید خاص هر قضیه بستگ  دارد
شود، ماننکد  یافت م ی  کل  از مطالدة قضایا درهای راهنماممین است در پاسخ گفته شود 

قاعدة اولویکت دریکای سکرزمین  جزایکر بکر منکا ق انحصکاری اقتصکادی و فکالت قکارة دولکت            
 ،(ICJ Rep, 2012: 178; ICJ Rep, 2007: para.302; ITLOS, 2012: para.169)2دیگکر 

 Court of)سکاختار سکاح    ریناپای جداعنوان جزء به لحاظ شدناثربخش  به جزایر در اورت 

Arbitration Award,1977: para.248; PCA Award, 2001:paras.139,150, 151)    یکا آنچکه
 مورف  به شرح زیر بیان کرده است:

جای  خد تحدید حکدود شکود  ایکن    موجب جابه تواند مفااله حضور جزایر در شیوة خد هم
تگ  دارد دیکوان  جای  کام  نخواهد بود و اثر اعطای  به جزیره نیمه یا کمتر خواهد بکود  بسک  جابه

  محاکم تمای  ندارند ککه بکه جزیکرة    (Murphy, 2017:182)آن را چقدر منصفانه یا متناسب بداند 
کوچک اثری مساوی با جزیرة بزرگ یا سرزمین اال  بدهند  اثر اعطای  تابد  از انکدازه، موقدیکت   

یکک جزیکره      اگر تحدید حدود بین سکرزمین دولکت و  (Murphy, 2017:178)و سیاق قضیه است 

                                                           
هرگز بر حق دولت به داشتن دریای سرزمین  پیرامون جزایرش به خا ر تداخ  با  کهاند این محاکم بیان داشته  2

 اقتصادی و فالت قاره دولت دیگر محدودیت وارد نشود -منا ق دریای  انحصاری
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جای  خد هم فااله به سود سرزمین خواهد بود با لحاظ کردن عوامل  چون  ول خد باشد، جابه
خصوص اگر سینه و فدالیکت  نزدیک خد ساحل  به تربزرگ  جزایر (Murphy, 2017:183)ساح  

 (Murphy, 2017:180)نادیده انگاشته شود  تواند نماقتصادی قاب  توجه داشته باشند، 
ی کلک  نیکز   هکا گکزاره توان مار تأیید زد، همین مددود بر استنباط چنین نیات  م  دهرچن

 - ور مثال برخالد مورد سوم، جزیرة تونس  جبرا در قضیة تونسالزامای بدون استثنا نیستند  به
 لیب  نادیده گرفته شد 

ع شکویم در بسکیاری مکوارد، مراجک    مسئلة دیگر این اسکت ککه بکا دقکت در آرا متوجکه مک       
کننده با توجه به موقدیت میان  جزیره و فاالة آن تکا سکاح  و خکد تحدیکد حکدود      رسیدگ 

ی  ککه در  هاسینوشیپچراکه تمام    چنین روییردی مبنای حقوق  ندارد،کند می ریگمیتصم
جریان مااکرات کنوانسیون حقوق دریاها، به موقدیت میان  جزیره، اقتصاد، سایز و جمدیت آن 

بر اینیه جزایر واقع در فالت قکارة  ی  چون  رح نه کشور مبن ها رحد، رد شدند  مدطود بودن
خکاص   یاقتصکاد  یفالت قاره و انحصار ةمنطق شان،یای جغرافدلی  موقدیت کشورهای دیگر به

: کردم  عوام  این مالحظة به منوط را جزیره میزان منا ق دریای  به که  رح  یا ندارندخود 
 یکره، در جز  زندگ یدشرا یره،جز ةو منافع سین یازهان شناس ،ینو زم یای غرافساختار ج یز،سا
  ،از دولکت ااکل    میکان  یدور ینقرار دارد، ا یگرکه در مجاورت دولت د یرهجز  میان یتموقد

 A/CONF.62/C.2/L.96 qtd. in) یکر  خ یکا  کنکد  حکدود را متکأثر مک    یکد منصکفانه بکودن تحد  

Murphy, 2017:fote notes 144,145) 
گیکری اعکالم و اِعمکال    عوام  یادشده را مبنای تصکمیم  اراحتبهبا وجود این، رویة قضای  

یمن مدتقد است اثری که به یکک جزیکره    -الملل  داوری در قضیة اریترهکرده است  دیوان بین
، باید با توجه به موقدیت جزیره، اندازة آن و  سایر مالحظات از جملکه خصواکیات   شود مداده 

  PCA Award, 2001:para.117)جغرافیای  این سازند باشد )
ی است ککه نتیجکه بگیکریم،    اگونهبهها در هر اورت، روند کل  در رویة قضای  و رویة دولت

ی در چگکونگ  تدیکین   اقاعکده ها، کاهش اثر به جزایر است و متأسفانه هیچ گیرییمتصممبنای 
  (Beckman & Schofield, 2009: 14,16) میزان این کاهش وجود ندارد

بکر نبکود دلیک  و مبنکا در اعطکای اثکر بکه جزیکره،         ممین است در پاسخ به دغدغة ما مبن 
 لبد  دلی  قضای  در تدیین خد است و رفتار ویژه م  فردمنحصربهاستدتل شود که هر قضیه 

نیسکت، عوامک    مرزی که جزیره نیز در آن حضور دارد، الزامای بر بحر استحقاق جزیره متمرککز  
 ورککه  همکان  ، ضکمن آنیکه   (Antunes& Becker-Weinberg, 2018:85)انکد ی دخدیگری نیز 

ااکول و   دقیکق  سکازی ، نباید هیچ تالش  برای مفاکوم کند م دیتأکشدبة دیوان در خلیج مین 
 ( ICJ Rep, 1984, para. 132های تحدید حدود فالت قاره اورت گیرد )روش

ی نداریم و بر اثرگااری مالحظات غیرحقوق  بر امکر  دیتردن مالحظات ما نیز در توجه به ای
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تحدید حدود واقفیم، اما در هر اورت تحدید حکدود، فراینکدی حقکوق  اسکت و بایکد ااکول و       
باشد  این نیته حلقة اتصال بحر ما به بند بددی یدن   ریپا نیبشیپقواعد آن شفاد، قطد  و 

 ی است امرحلهدد از تبیین روش تحدید حدود سهبررس  انتقادی وضدیت ایجادشده ب
 

 ایمرحلهوضعیت اثربخشی به جزیره بعد از تبیین روش تحدید حدود سه .2
الملل  دادگستری به تبیین روییکرد خکود در فراینکد تحدیکد حکدود      ، دیوان بین1228در سال 

تحدیکد حکدود   ککار گرفتکه بکود  مطکابق روش     هکا قبک  آن را در عمک  بکه    پرداخت که از مدت
شود، سپس اوضاع و احوال مؤثر در قضیه جات فاالة اولیه ترسیم م ای، ابتدا خد هممرحلهسه

 شود تددی  خد بررس  و در ناایت، نتیجة تحدید حدود با مدیار عدم تناسب سنجیده م 
شکود، بکا پکایرش در    یاد م  2عنوان شیل  از انصاد ااالح ای که از آن بهمرحلهروش سه

کنوانسیون حقکوق دریاهکا )بکنگالدش هنکد( و قضکایای تحکت        5ند رأی داوری ذی  ضمیمة چ
 کلمبیا به استاندارد و مدیار تبدی  شده است -المل  عرف  مث  نییاراگوئه حاکمیت حقوق بین

(Murphy,2017: 173)  
ب نیتة جالب و مورد اعتراض ما، این است که از همان رأی دریای سکیاه، عکدم رعایکت ترتک    

دهد  جزایر اوکراین  سرپنتس ککه در نزدییک  سکاح  اوککراین     گفته رخ م میان مراح  پیش
شکد  سکپس در   عنوان نقطکة مبنکا انتخکاب مک     ، باید در مرحلة نخست تحدید حدود، بهاندواقع

کرد که اثربخش  به آن احی  اسکت یکا خیکر، امکا در رأی، ایکن      مرحلة دوم، دیوان بررس  م 
شوند و نقطة مبنا از ساح  انتخاب مرحلة اول اوضاع و احوال مؤثر شناخته نم جزایر در همان 

المللک  حقکوق دریاهکا    دیوان بین رفتار توسد  این  (ICJ Rep, 2009: paras.109,110) شودم 
میانمکار در همکان    -گیرد و جزایر سکنت مکارتین در قضکیة بکنگالدش    نیز مورد متابدت قرار م 

  (ITLOS Rep, 2012: paras.81,82)شوند نقطه مبنا انتخاب نم  عنوانمرحلة نخست به
جای  مراحک   الملل  تال  فاسد بسیاری داشته و دارد  مسئله، تناا جابهاین اقدام مراجع بین

بلیه محروم کردن جزایکر   -که مضرات آن هم در ادامه خواهد آمد-در یک فرایند شیل  نیست 
بین  شده است  وقت  جزیره در مرحلکة  ریاها برای آن پیشاز حقوق  است که در نظام حقوق د

شود، از همان اثر نیمه و جزئ  که در فرایندهای تحدید حدود به آناا داده اول کنار گااشته م 
 شود شد نیز محروم م م 

عالوه مراجع ماکور با انجام این امر در مرحلة اول تحدید حدود، خکود را از ارائکة توضکی     به
عنوان اوضکاع و احکوال مکؤثر ککه بایکد در      ر چرای  کاهش اثر جزیره و لحاظ نشدن بهمبسوط د

  این روش ارائه شکد   (Evans, 2018: 236;2018:111سازند نیاز م مرحلة دوم اورت گیرد، ب 

                                                           
1. Corrective Equity 
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پایری تحدید حدود افزایش یابد نه آنیکه آسکتانة ایکن مدیکار از سکط  قبلک  نیکز        بین تا پیش
 تر رود پایین
بیان دو تن از نویسندگان، االحدید قضای  که در قضایای اخیکر اعمکال شکده، بکه عکدم       به

شود  مطالدة قضکایا  قطدیت منجر شده است، زیرا اغلب استدتل  از محاکم در رأی مشاهده نم 
 & Antunes) چکرا بکه سکازند الک  اثکر متفکاوت داده شکده اسکت          دیگو مسخت  به ما هم به

Becker-Weinberg, 2018: 85 ) 

ة جغرافیکای  کننکد مکندیس مؤثر چون جزیره ککه   احوالبا این روند، دیگر مصادیق اوضاع و 
ای همان تغییکر قضکای    قیدقوجود نداشته است و این  ااالیشود و گوی  واقد  است، بررس  نم 

  اندجغرافیاست که محاکم ادعای اجتناب از آن را در قضایای مختل  داشته
ممیکن اسکت مغکایر بکا کنوانسکیون حقکوق دریاهکا باشکد           الملل ع بینمراجهمچنین رویة 

ترتیب که با این روییرد دامنة مصادیق اوضاع و احوال کاهش یافته و مدیکار ارزیکاب  یکک    بدین
  شد تا براساس نیبشیپتر شده است  مرحلة دوم عام  تحت عنوان اوضاع و احوال مؤثر ذهن 

که با حاد عوامک  موجکد ااکالح و    ح یا تغییر یابد، درحال عوام  مؤثر، خد تحدید حدود ااال
فاالة موقت، خد ناای  تحدید حدود خواهد بود  به بیان مکک رآ،  تغییر در مرحلة اول، خد هم

فااله در نبود اوضاع و احوال مؤثر خد مرزی ناای  خواهد شد و تحدید حکدودها خکد   خد هم
عبارت دیگر، خد منص  به یکک  به؛ خواهند بود شده یددفاالة تخد هم تیناافااله یا در هم

روشن  با هدد دسکتیاب   شود که بهقاعدة الزام ، جبری و انحصاری در تحدید حدود تبدی  م 
اسکت  اگکر    کنوانسیون حقوق دریاها در تضاد 99و  24به نتیجة منصفانه و حت  گنجاندن مواد 

منطق توجه به اوضاع و احوال خاص است، و ای منطق  داشته باشد، آن مرحلهتحدید حدود سه
  (Mc Rae, 2018: 114- 115) فااله است اگر نه این روش، پوشش  برای اعمال خد هم

ممین است با این استدتل مواجه شویم که تحدیکد حکدود در کنوانسکیون حقکوق دریاهکا       
غییکر در فراینکد   محور است؛ دستیاب  به نتیجة منصفانه  وقت  ماکم نتیجکة امکر اسکت، ت    نتیجه

 ایرادی ندارد؟
هکای  محکوری کنوانسکیون، مکورد انتقکاد اسکت و از دتیک  ناکارامکدی آیکین        اوتی این نتیجه
وفص  اختالفات دریای  دانسته شکده اسکت، چراککه لکزوم رسکیدن بکه نتیجکة        رسیدگ  به ح 
نکواز،  ه و حسین زادتواند شراید تزم برای یک قاعدة حقوق  را داشته باشد )بیگمنصفانه، نم 

هم اشاره کردیم که تحدید  قبالیتردید نتیجة تحدید حدود مام است، اما ( ثانیای، ب 122: 2981
  نک یبشیپک أییکد مشکروعیت آن، بایکد ثبکات، شکفافیت و      تحدود فرایندی حقوق  است و برای 

وان همیشکه اینیکه دیک   » پایری وجود داشته باشد  تترود در این خصوص جملکة زیبکای  دارد:  
 ( (Lathrop, 2018: 221« ردیگ ممام است که چه تصمیم  قدرهمان ردیگ مچگونه تصمیم 

محکور  نتیجکه  روییکرد انتقاد که ای ایجاد شد تا پاسخ  باشد به این مرحلهروش سه عالوهبه
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 اقتصادی انحصاری حدود منطقة تحدید کنوانسیون حقوق دریاها سبب شده است نتیجة دعاوی
(  اما عمالی آنچه رخ داده، این اسکت ککه   492: 2982شود )ایرف ،  ناپایربین ه پیشقار فالت و

قضاوت ذهن  در انتخاب نقاط مبنا به نادیده گرفتن سازندها و جغرافیکای سکاح  منجکر شکده     
است  ارزیاب  اوضاع و احوال مؤثر مانند گاشته تابع ارزیاب  ذهن  محکاکم از اهمیکت آن مکورد    

 یه مشخ  نیست در هر وضدیت میزان اثربخش  به جزیره چگونه خواهد بود است و خالاه آن
 

 گیرینتیجه
میزان و نحوة اثرگااری جزایر بر خد تحدید حدود میان دول، از موضوعات ثابت اختالد میکان  

المل  موضوعه، رجوع بکه  کشورهاست  با آگاه  از نبود قواعد حاکم بر این مسئله در حقوق بین
جزیره، از      یشب ی  اثر اعطای  بهشناساداوری و قضای  در دستور کار قرار گرفت  آرای متددد 

و  هکا دولکت های  در حوزة مورد بحر بود، نشان داد که روند کلک  رویکة   حاوی راهنمای  اگرچه
رویة قضای  گرایش به کاهش اثرگااری جزیره بر فرایند تحدید حکدود دارنکد  میکزان، دلیک  و     

کند، چراکه محاکم اغلب توضی  کامل  این کاهش از منطق واحدی پیروی نم  چگونگ  اِعمال
 دهند   در پشتیبان  نظرشان ارائه نم 

منکدی،  ای که در قضیة دریکای سکیاه ککه نویکد قاعکده     مرحلهتبیین روش تحدید حدود سه
وص حکداق  در خصک   –داد نیکز  پایری فرایند و نتیجة تحدید حدود را مک  بین شفافیت و پیش

ثمربخش نبود و با سمت و سوی  که در عدم رعایت ترتب مراح  در پیش گرفته، امیکد   -جزایر
 ها را نیز به یأس مبدل کرده است یتوضداثر حداقل  در برخ  

بودن شراید هکر قضکیه، مدتقکدیم ککه اکالحدید       فردمنحصربهدر مجموع، ضمن تأکید بر 
پایری فراینکد تحدیکد حکدود و    بین شفافیت و پیش ی اِعمال شود که ثبات،اگونهبهقضای  باید 

برخورد با اوضاع و احوال مؤثر در آن حف  شود  این فرایند مانند هر فرایند حقوق  دیگری باید 
مند باشد؛ چه قواعدی اِعمال شود و چگونکه اِعمکال شکود  در شکراید کنکون       از دو حیر قاعده
فاالة محک  را ترسکیم و بررسک     ه ابتدا خد هماین است ک الملل مراجع بینکمترین توقع از 

عوام  مؤثر را به مرحلة دوم منتق  کنند  همچنین دلی  اتخاذ تصمیمشان در رد یا قبول عام  
 بیان کنند  ترشفادمؤثر، علت تغییر خد و علت میزان این تغییر را 
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