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 Background and Theoretical Foundations: According to the Convention on the Law of the Sea, if the 
continental margin along the land area of the coastal state exceeds 200 nautical miles, it is possible to 
delimit the outer continental shelf for the coastal country and in this regard, important The best result of 
delimiting the continental shelf beyond 200 nautical miles is the identification of an opaque maritime 
territory called the Gray Zone, a practical example of which has been realized in the Bay of Bengal cases. 
Considering that the determination of the extent and external boundaries of the territory of the maritime 
regions is one of the main objectives of the international law of the seas in the present age and based on 
the national jurisdiction of the coastal government of maritime regions such as inland waters, territorial 
sea, waters of the archipelago, strait International, adjacent, exclusive economic zone and continental shelf 
under national jurisdiction and the high seas, coastal areas, ocean floor and seabed beyond national 
jurisdiction, and exclusive economic zones and continental shelf beyond Territorial sovereignty and national 
jurisdiction of the coastal state. Also, given that sovereign rights in these two maritime regions are 
inherently limited to the same regions, it is important to delimit their fair limits, and therefore the large 
number of cases before the International Court of Justice and arbitral tribunals confirms this fact. During 
the last few decades, the continental shelf has been one of the most controversial maritime areas for 
delimitation between coastal countries. Given these issues, the question now arises as to whether a 
particular customary or legal rule is followed in delimiting the continental shelf beyond 200 miles. And how 
can the obligations and fraudulent rights of the coastal government in the gray area be analyzed? 

Methodology: This research is a descriptive-analytical review of important cases and the decision-making 
of judicial and arbitral authorities such as the International Court of the Law of the Sea and the Court of 
Arbitration in these cases. 

Findings: The findings of this study indicate that after years, the ruling of the International Court of the 
Law of the Sea in the Bangladesh / Myanmar case and the ruling of the Arbitration Court in the Bangladesh 
/ India case to the maritime disputes of the coastal neighbors in the watershed The Bay of Bengal ended by 
accepting the authority to determine the continental shelf beyond 200 nautical miles. However, the 
delimitation of the continental shelf beyond 200 nautical miles created a gray area, which Professor Kelson 
did not consider effective in identifying the rights and duties of the coastal state in the case of John Maine 
Bay, and refused to accept it as an unusual condition. However, the conflict of interest in the gray area of 
the Bay of Bengal, which stems from the simultaneous exercise of jurisdiction in the exclusive economic 
zone beyond the continental shelf, calls for immediate legal normalization to make better use of the 
resources of this special maritime zone in the near future. Pre-disclosures are expected to increase beyond 
200 nautical miles after the success of judicial and arbitral awards in the Bay of Bengal, which means more 
small and large gray areas in other parts of the world. 

Conclusion: This article examines the judicial and arbitral awards issued in the Bay of Bengal watershed 
and concludes that the International Court of Maritime Law and the Arbitration Court, while accepting the 
jurisdiction of the coastal state to delimit the continental shelf beyond 200 nautical miles, apply a justice 
approach. The three-stage reform, adhering to the procedure of delimiting the continental shelf, made the 
realization of the gray area in these conditions inevitable. However, overcoming potential legal conflicts 
such as maritime issues, marine research and environmental issues in the region can only be resolved 
through future bilateral agreements. 
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 (علوم انسانی و مدیریت دریا) پژوهشی همقال

 ؛ییایدر لیما 200حدود فالت قاره فراتر از  دیدر تحد يطقه خاکسترمفهوم من نییتب

 بنگال جیخل :يمطالعه مورد

شین  ک پورسمیه رسول، *،1 يجعفراف  2 ياشرینال

 ایران.، تهران ،پیام نور ، دانشگاهعلوم اجتماعی ، دانشکدهحقوق، گروه استادیار 1
 ایران.، تهران ،پیام نور ، دانشگاهعلوم اجتماعی کده، دانشحقوق، گروه المللدانش آموخته دکتري حقوق بین 2

 چکیده  اطالعات مقاله

 
 03/02/1400 تاریخ دریافت:

 24/05/1400 :بازبینیتاریخ 
 06/07/1400 تاریخ پذیرش:

 

طبق کنوانسیون حقوق دریاها، چنانچه حاشیه قاره در امتداد قلمرو خشکی دولـت  مبانی نظري پژوهش: پیشینه و 
یمـمایل دریایی فراتر رود، امکان تحدید حدود فالت قاره بیرونی براي کشـور سـاحلی فـراهم  200 يمحدودهاز  ساحلی

مایـل دریـایی، شناسـایی قلمـرو دریـایی  200نتایج تحدید حـدود فـالت قـاره فراتـر از  نیترمهمو در این راستا، از  شود
ر قضایاي خلیج بنگال تحقق یافته است. بـا توجـه بـه اینکـه غیرشفاف به نام منطقه خاکستري است که نمونه عملی آن د

دریاهـا در عصـر حاضـر بـوده و بـر  المللنیبتعیین وسعت و حد خارجی قلمرو مناطق دریایی جزء اهداف اساسی حقوق 
مجمـع الجزایـري،  يهـاآبداخلی، دریاي سـرزمینی،  يهاآباساس صالحیت ملیِ دولت ساحلی مناطق دریایی همچون 

و دریـاي آزاد،  کشـورها، منطقه مجاور، منطقه انحصاري اقتصادي و فالت قاره تحـت صـالحیت ملـی یالمللنیب يهاتنگه
مناطق بستر دریا، کف اقیانوس و زیربستر دریاها فراتر از صالحیت ملی است و در این میان مناطق انحصـاري اقتصـادي و 

لی دولت ساحلی قرار دارند. همچنین با عنایت به اینکـه حقـوق فالت قاره فراتر از حاکمیت سرزمینی و تحت صالحیت م
حـائز اهمیـت  هـاآندریایی ذاتاً محدود به همان مناطق است، لذا تحدید حـدود منصـفانه  يمنطقهحاکمیتی در این دو 

اقعیـت اسـت داوري مؤید این و يهاوانیدالمللی دادگستري و است و به همین دلیل انبوه قضایاي مطروحه در دیوان بین
برانگیزترین مناطق دریایی جهت تحدید حدود فـی مـابین کشـورهاي اخیر فالت قاره جزء بحث يدههکه در خالل چند 

قـارهکه آیا در تحدید حدود فـالت  گرددیمبه ذهن متبادر  سؤاالتساحلی بوده است. حال با توجه به مسائل مذکور این 
دولـت سـاحلی در  يحقـه؟ و تعهـدات و حقـوق شـودیما قانونی خاصی تبعیت عرفی ی يقاعدهمایلی از  200فراتر از  ي

 منطقه خاکستري چگونه قابل تحلیل است؟

تحلیلی به بررسی و مطالعه اجمالی قضایاي مهم و نحـوه تصـمیم گیـري -این پژوهش به شیوه توصیفی سی:اشنروش
 .یوان داوري در این قضایا پرداخته استمراجع قضایی و داوري همچون دیوان بین المللی حقوق دریاها و د

حقـوق دریاهـا در قضـیه  یالمللـنیب، رأي دیـوان هاسـالدر این پژوهش حاکی از آن است که پـس از  هاافتهی :هایافته
سـاحلی در  يهیهمسـابنگالدش/ میانمار و رأي دیوان داوري در قضیه بنگالدش/ هند بـه اختالفـات دریـایی کشـورهاي 

مایل دریایی خاتمه داد. بـا ایـن وجـود،  200ج بنگال با پذیرش صالحیت تعیین حدود فالت قاره فراتر از حوضه آبی خلی
مایل دریایی باعث ایجاد منطقه خاکستري شد که پروفسور کلسون در قضیه خلـیج  200تحدید حدود فالت قاره فراتر از 

انست و از پـذیرش آن بـه عنـوان شـرایط غیرمعمـول جان ماین آن را در شناسایی حقوق و تکالیف دولت ساحلی مؤثر ند
زمـان خودداري کرد. با این وجود تعارض منافع مطرح شده در منطقه خاکسـتري خلـیج بنگـال کـه ناشـی از اعمـال هم
منـدي صالحیت در منطقه انحصاري اقتصادي و فراتر از فالت قاره است، توجه فوري جهت هنجارسازي حقوقی براي بهره

پـس  رودیمـز منابع این منطقه ویژه دریایی در آینده نزدیک را بیش از پیش آشکار ساخته است زیرا انتظـار هرچه بهتر ا

 
 واژگان کلیدي:

 خلیج بنگال
 رویکرد عدالت اصالحی

 لیما 200از قاره فراتر فالت
 دریایی

 منطقه خاکستري
 حقوق دریاها
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مایل دریایی افزایش یابـد  200از موفقیت آراي قضایی و داوري در خلیج بنگال متقاضیان تعیین حدود فالت قاره فراتر از 
 آبی جهان است. يهاحوضهر دیگر و این به معناي ازدیاد مناطق کوچک و بزرگ خاکستري د

این مقاله با بررسی آراي قضایی و داوري صادره در حوضه آبی خلیج بنگال به این نتیجه رسیده که دیوان  :گیرينتیجه
 200حقوق دریاها و دیوان داوري ضمن پذیرش صالحیت کشور ساحلی براي تحدید حدود فالت قاره فراتر از  یالمللنیب

با پایبندي به رویه تحدید حدود فالت قاره، تحقق منطقه  يامرحلها اعمال رویکرد عدالت اصالحی سه مایل دریایی، ب
 خاکستري در این شرایط را اجتناب ناپذیر دانست. با این حال گذر از تعارضات بالقوه حقوقی همچون مباحث دریانوردي،

 دو جانبه آتی قابل رفع نخواهد بود. يهاتوافقدریایی و مسائل زیست محیطی در این منطقه جز در سایه  قاتیتحق
 
 

 قدمهم

 گر،یکدی مقابل ایدو کشور مجاور  ییایدر صورت تداخل مناطق در
 دیتحد نیکه ا کندیم دایپ تیموضوع ییایحدود در دیحقوق تحد

مهم در  نی. اردیبراساس توافق دو طرف انجام پذ دیحدود اصوالً با
به عنوان اصول  اهایحقوق در ونیکنوانس 83و  74، 15)1مواد (

 هیدر رو يادیشده و به دفعات ز نیدوت اهایحدود در دیتحد یاساس
 .)1( قرار گرفته است دییمورد اشاره و تأ یالمللنیب ییقضا

 یجزء اهداف اساس ییایقلمرو مناطق در یوسعت و حد خارج نییتع
 یِلم تیدر عصر حاضر است. بر اساس صالح اهایدر المللنیحقوق ب

مجمع  هايآب ،ینیسرزم يایدر ،یداخل هايآب یدولت ساحل
 يمنطقه مجاور، منطقه انحصار ،المللینیب هايتنگه ،يریالجزا

آزاد،  يادری و کشورها یمل تیو فالت قاره تحت صالح ياقتصاد
 تیفراتر از صالح اهایدر ربستریو ز انوسیکف اق ا،یمناطق بستر در

و فالت قاره  ياقتصاد يمناطق انحصار انیم نیدر ا .)2( است یمل
قرار  یدولت ساحل یمل تیو تحت صالح ینیسرزم تیفراتر از حاکم

 ییایدر يدو منطقه نیدر ا یتیحقوق حاکم نکهیدارند. با توجه به ا
 هاحدود منصفانه آن دیذاتاً محدود به همان مناطق است، لذا تحد

 .است تاهمی حائز

 هايوانیو د يدادگستر یالمللنیب وانیروحه در دمط يایقضا انبوه
فالت  ریاخ ياست که در خالل چند دهه تیواقع نیا دیمؤ يداور

 یحدود ف دیجهت تحد ییایمناطق در نیزتریبرانگقاره جزء بحث
 ونیکنوانس 76مطابق ماده  .)3( بوده است یساحل يکشورها نیماب

فالت قاره ارائه شده است. بر  نییتع يدو ضابطه برا اهایحقوق در
از خط  ییایدر لیما 200به عرض  اياساس ضابطه فاصله، محدوده

 یبه دولت ساحل یدرون يبه عنوان فالت قاره ینیسرزم يایمبدأ در
 چنانچه ،یعیضابطه امتداد طب يریتعلق دارد و در صورت بکارگ

 200 يدهاز محدو یقاره در امتداد خطِ ساحل دولت ساحل هیحاش
 هیحاش یرونیب ي-فراتر رود، فالت قاره مذکور تا لبه ییایدر لیما

 ییایدر لیما 200 يکه به فالت قاره ماورا افتهیفالت قاره ادامه 
 .است افتهی) اطالق یرونیفالت قاره ب(

 جیهمچون خل یآب هايحوضه یبرخ یساحل يکشورها ان،یم نیا در
حل  يبرا يو داور ییقضا المللینیب هايوانیبنگال ضمن توسل به د

 ياز فالت قاره و منطقه انحصار یاختالفات ناش زیو فصل مسالمت آم
حقوق و  ییشناسا ،يمفهوم منطقه خاکستر نییبا چالش تب ياقتصاد

 حدود فالت قاره فراتر از دیمنطقه و تحد نیادر  یتعهدات دول ساحل
 .مواجه شدند ییایدر لیما 200

فراتر از  يمرزها نییو تع یدرون يحدود فالت قاره دیتحد ضرورت
 یآب يهاحوضهنهفته است که در اغلب  تیواقع نیدر ا لیما 200

 يکشورها ییایمناطق در شناسینیو زم ییایجغراف طیشرا لیبدل
دم که در صورت ع 1شوندیمواجه م یپوشانبا هم یساحل هیهمسا
 چیو ه رندگییمحل مناقشه قرار م ییایدر يمنصفانه مرزها دیتحد

در  یو مال یانسان گذاريهیحاضر به سرما یتیشرکت بزرگ چند مل
 .ستیمناطق مورد اختالف ن

 جینتا ییایدر لیما 200فراتر از  يحدود فالت قاره دیتحد نکهیا با
نیاطق بفالت قاره و من نیب يخط مرز نییهمچون تع يدیمف یعمل

 یساحل يکشورها يفالت قاره نیمرز ب نییو تع اهایبستر در المللی
منطقه  جادیوجود، ا نیبا ا سازد،یمقابل و مجاور را فراهم م

نیب وانیبنگال توسط د جیحدود در خل دیتحد ندیدر فرآ يخاکستر
 يداور يو رأ انماریبنگالدش/ م هیدر قض اهایحقوق در المللی

 .با چالش مواجه کرده است شیاز پ شیوع را ببنگالدش/ هند موض

 گرددیبه ذهن متبادر م سؤاالت نیبنگال ا جیخل يایتوجه به قضا با
 ياز قاعده یلیما 200فراتر از  يحدود فالت قاره دیدر تحد ایکه آ
 يو تعهدات و حقوق حقه شود؟یم تیتبع یخاص یقانون ای یعرف

است؟ به نظر  لیقابل تحلچگونه  يدر منطقه خاکستر یدولت ساحل
و بنگالدش/  انماریبنگالدش / م يایبه قضا یالاجم يبازنگر رسدیم

مبهم منطقه هايجنبه سازيدر شفاف تواندیبنگال م جیهند در خل

                                                           
1 Green Land/Jan Mayen ICJ Rep (1993). Tunisia/Libya ICJ Rep (1982). Gulf of 
Marine Case ICJ Rep (1984). Cameroon/Nigeria ICJ Rep (2002). 
Guyana/Suriname Arbitral Tribunal (2007). Anglo/French Arbitral Tribunal 
(1977)… 
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مؤثر  لیما 200فالت از  يحدود فالت قاره دیو تحد يخاکستر ي
 باشد.

 پیشینه و مبانی نظري پژوهش

 مفهوم فالت قاره. 1

، فالت قاره یک سکوي کم 2یدگاه علم ریخت شناسی بستر دریاهااز د
سرزمین اصلی قرار  3شیب در بستر دریا است که دنباله طبیعی

هاي فیزیکی آن تأکید گیرد. این تعریف بر شکل ظاهري و جنبهمی
کند. در زمین شناسی دو تعریف تقریباً مجزا از فالت قاره وجود می

شاخه زمین شناسی فیزیکی است که  دارد. تعریف اول مربوط به
ها در عارضه مزبور را بدون تأثیر نیروها و جنبش حاصله از آن

دهد و تعریف گیري آن عرصه مورد بررسی قرار میشکل
ها در است که نیروهاي حاصله و منشأ آن 4مورفوتکتونیکی

آن مورد سنجش و  يظاهرگیري هر ساختار را در کنار بررسی شکل
 .)4( دهدیار مقر ییشناسا

که شیب  ابدییمبعد از فالت قاره شیب بستر به طور شدید افزایش 
و مرز بین فالت قاره و شیب قاره، شکستگی  دهدیمرا تشکیل  5قاره
 يترمیمالبا شیب  ياهیناح. بعد از آن شیب شودیمنامیده  6قاره

 بیش نیو مرز ب هنامیده شد 7وجود دارد که در اصطالح خیز قاره
. ادامه بستر عمیق شودیمنامیده  8شیب قاره يهیپاخیز قاره، قاره و 

از  11قاره يهیحاش. نام گرفته است 10نیز مغاك دشت 9اقیانوس
که همان  شودیممجموع فالت قاره، شیب قاره و پیش قاره تشکیل 

زمین دو  يکرهآبی  يپهنهفالت قاره در مفهوم حقوقی است که در 
و  12اقیانوس اطلس ياقاره يهیحاشموسوم به  قاره يهیحاشوع ن

اقیانوس  ياقاره يهیحاشوجود دارد و دلیل اهمیت  13اقیانوس آرام
آن امکان تعریف فالت  يگستردهاطلس این است که به دلیل پهناي 

 .)5( مایلی وجود دارد 200قاره فراتر از 

 یفالت قاره بر حد خارج یژنو مرز داخل 1958 ونیکنوانس مطابق
با دو فاکتور  زیآن ن یو حد خارج دیمنطبق گرد ینیسرزم يایدر
 يدر ورا ایو  یفوقان يهااز سطح آب يمتر 200ل بستر با عمق مح

 14گردید. نییمنابع فالت قاره تع يمحدوده حد قابل بهره بردار نیا
                                                           
2 - Sea-bed Geomorphology. 
3 - Natural Prolongation. 
4 - Morphotectonic. 
5 - Continental Slope. 
6 - Continental Shelf break. 
7 - Continental Rise. 
8 - Foot of the Slope. 
9 - Deep Ocean Floor. 
10 - Abyssal Plane. 
11 - Continental Margin. 

۱۲ - )Atlantic type margin( : یمقاره اصطالحاً حاشیه بالغ هم اطالق  يهیحاشبه این نوع
 حاشیه قاره را دارد. يدهنده، زیرا هر سه عنصر تشکیل شود
۱۳ - )Pacific type margin :(  قاره فاقد خیز قاره است. يهیحاشدر اغلب موارد این نوع 
راجع به فالت قاره: از لحاظ این قرارداد اصطالح فالت قاره  ژنو 1958کنوانسیون  1ماده  - 14

کف دریا و زیرکف دریاي مجاور ساحل ولی خارج از  الف) منطقه :شودیمبه موارد زیر اطالق 

مجدد در محدوده فالت قاره در نشست  فیتعربه  ازین یدر اندك زمان
 يدر ورا هاانوسیو اق اهایاز بستر در زیاستفاده صلح آم تهیکم

کنفرانس  نیدر سوم نیکشورها و همچن یمل تیمحدوده حاکم
 نیقرار گرفت. در آن برهه از زمان ا دیمورد تأک اریبس اهایحقوق در

 یحقوق میرژ کی نییتع يامر مورد توافق قرار گرفته بود که برا
الزم است ابهامات  اهایو بستر در قیعم يهاآب يبرا یالمللنیب

از حدود فالت  ترقیدق یفیموجود رفع شود و تعر فیموجود در تعار
 .قاره ارائه گردد

امتداد  لیما 200 يقاره تا آن سو هیحاش یرونیکه لبه ب يدر موارد
فالت قاره را با استفاده از  یرونیحد ب تواندیم یدارد، دولت ساحل

از  شیقاره ب بیسراش يها از پاکه در آن یشده از نقاط میخط ترس
ها که در آن یاز نقاط شده میخط ترس اینباشد و  ییایدر لیما 60

 نیتردرصد کوتاه کیحداقل معادل  یرسوب يهاضخامت تخته سنگ
 نی. ادینما نییقاره باشد تع بیسراش ينقاط تا پا نیا نیفاصله ب

 ياقتصاد يمنطقه انحصار ربستریدر واقع بستر و ز ا،یمنطقه از در
 .)6( شودیم یفالت قاره تلق ،یو عمل یاست و صرفاً از لحاظ حقوق

ت که فال یساحل يهااز دولت یبرخ اها،یکنفرانس سوم حقوق در در
گسترش  ییایدر لیما 200از  شیبه ب یعیقاره آنان به طور طب

شدند. بر  لیما 200از  شیخواستار فالت قاره با عرض ب افتییم
فالت  ییدر خصوص حد نها 1982 ونیکنوانس 76ماده  5اساس بند 

از  یکی قیها بتوانند از طردولت نیا کهشد  رفتهیها پذدولت نیقاره ا
 100ب) ایاز خط مبدأ و  ییایدر لیما 350ثر : الف) حداکاریدو مع

 .)7( ندیمتر استفاده نما 2500از خط با عمق  ییایدر لیما

بسیاري توجه  ،ییایدر لیما 200فراتر از  يحال حاضر فالت قاره در
که نمونه بارز آن  15ساحلی را به خود جلب کرده، يهادولتاز 

 .بنگال است جیدر خل ییایمرز در نییاختالفات تع

 حدود فالت قاره دیتحد. 2

ژنو راجع به فالت  1958 ونیکنوانس 6، بر اساس ماده یطور کل به
حدود فالت قاره در صورت عدم توافق  دیتحد يقاره روش معمول برا

مقابل  يهادولت( انهیممربوطه استفاده از خط  يهادولت انیم
بود. در  )یمجاور ساحل يهافاصله (دولت) و خط همیساحل

ها اشاره نشده است روش نیبه ا میبه طور مستق 1982 ونیکنوانس
اما 

                                                                                           
فوقانی  ياآبمتر یا متجاوز از این حد تا جایی که عمق  200منطقه دریاي ساحلی تا عمق 

کف دریا و زیرکف  ب) منطقه .سازدیمبرداري از منابع طبیعی منطقه مذکور را ممکن بهره
 دریاي مجاور سواحل جزایر.

15 -See Some of the outer Continental Shelf Boundary Agreements: 
Gambia/Senegal (1975). Australia/Papua New Guinea (1978). 
Australia/Solomon Islands (1988).Trinidad & Tobago/Venezuela (1990). 
Australia/Indonesia (1997). Australia/New Zealand (2004). Kenya/Tanzania 
(2009). Barbados/France (2009). Russia/Norway (2010) . 



 

 

 نی آن است که ا یاصل کل 1982 ونیسکنوان 83و  74بر طبق ماده 
مقابل و مجاور و در  يهادولت انیحدود بر اساس توافق م دیتحد

که  یو در صورت ردیراه حل منصفانه انجام گ کیبه  یابیدست يراستا
حل  يهانییآ قیاز طر دیبا نیها حاصل نشد، طرفآن انیم یتوافق

 ، اختالف خوداندشدهدرج  ونیاختالف که در بخش پانزدهم کنوانس
قواعد  1982 ونیدر کنوانس گریعبارت د به .نمایند فصل و حل را

 ياسو از روش سه مرحله کیحدود فالت قاره از  دیمربوط به تحد
) فاصله گرفت ژهیو طشرای-فاصله همخط  -(توافق 1958 ونیکنوانس

را به توافق  یساحل يکشورها انیحدود م نییتع گرید يو از سو
 .تمنوط نموده اس المللنیبق با حقوق بمنط يانامه

 200از حد  یعطبی طور به هاکه فالت قاره آن هاییمورد دولت در
فالت قاره ممکن است به  یطیتحت شرا رود،یفراتر م ییایدر لیما
فالت  يکه ادعا ی. از دولت ساحلابدیگسترش  لیما 200از  شیب

حدود  نییتع يبرادارد، خواسته شده که  یلیما 200قاره فراتر از 
کمیسیون حدود فالت مورد نظر را با  عاتخود، اطال يفالت قاره

او قابل  يادعا ایشود آ یاول بررس يتا در وهله دیارائه نما 16قاره
حدود به دولت  دیتحد یو سپس در خصوص چگونگ باشدیم رشیپذ

حدود فالت قاره  دیتحد نییآ .)7( الزم ارائه گردد هايهیمزبور توص
ابتدا  .)8( است ايچهار مرحله يندیفرآ ییایدر لیما 200فراتر از 

 اریخود را با توجه به مع يفالت قاره یحدود خارج یدولت ساحل
. در مرحله دوم، دنماییم نییتع 1982 ونیکنوانس 76مندرج در ماده 

 ونیسال از الزم االجرا شدن کنوانس 10در ظرف  یدولت ساحل
 میسلت ونیسینسبت به آن دولت، اطالعات راجع به حدود را به کم

فالت قاره خود را  یحدود خارج ی. در مرحله بعد دولت ساحلدینما
مطابق  تی. و در نهادینمایم دیتحد ونیسیکم هايهیبر اساس توص

نیو اطالعات زم هاينقشه دیبا ،ی، دولت ساحل76ماده  9با بند 
نموده، را  نییتع یفالت قاره را به طور دائم یکه حدود خارج سنجی
 .)9( دینما عیملل متحد تود زمانسا رکلینزد دب

 شناسیروش

تحلیلی به بررسی و مطالعه اجمالی -این پژوهش به شیوه توصیفی
قضایاي مهم و نحوه تصمیم گیري مراجع قضایی و داوري همچون 

رداخته قضایا پ ایندیوان بین المللی حقوق دریاها و دیوان داوري در 
 .است

 ها و نتایجیافته

                                                           
16 The Commision on the Limits of the Continental Shelf(CLCS) :  کمیسیون تحدید

حقوق دریاها شکل گرفته و بر اساس  1982 ونیکنوانس 2 مهیضمحدود فالت قاره بر اساس 
ست که از عضو ا 21. مقر این کمیسیون نیویورك است. کمیسیون داراي دینمایمآن عمل 

 .شوندیمساله برگزیده  5عضو براي مدت قابل تمدید  يهادولتسوي 

: بنگال جیدر خل ییایدر لیما 200 آرفالت قاره فراتر . 1
 انماریبنگالدش/ م هیقض

در بخش شمال  انماریمورد اختالف بنگالدش و م ییایدر منطقه
هند واقع شده است و  انوسیبنگال در شمال شرق اق جیخل یشرق

پوشش قرار داده  مربع را تحت لومتریک ونیلیم 2,2حدود  یمساحت
 یساحل يکشورها انماریهند، بنگالدش و م النکا،یسر يهااست. دولت

 جیدر شمال و شمال شرق خل دشهستند. بنگال جیخل نیاطراف ا
 147000 یبیبا مساحت تقر انماریبا هند و م ینیمرز زم يبنگال دارا

 میانمار در شرق خلیج بنگال داراي مرز زمینی با. مربع است لومتریک
 678000بنگالدش، هند، چین، الئوس و تایلند به مساحت تقریبی 

 2009دسامبر  13. دولت بنگالدش در نامه 17کیلومتر مربع است
المللی حقوق دریاها اعالم نمود که به موجب خطاب به دیوان بین

 2009اکتبر  18، دولت بنگالدش در 1982ضمیمه هفتم کنوانسیون 
مهوري میانمار در خصوص تحدید خواهان داوري علیه اتحادیه ج

حدود کامل و رضایت بخش مرزهاي دریایی بنگالدش در دریاي 
 200سرزمینی، منطقه انحصاري اقتصادي و فالت قاره و فراتر از 

المللی بوده است در این دادخواست، مایل دریایی مطابق با قواعد بین
حقوق  کنوانسیون 287بنگالدش از دیوان خواست تا مطابق با ماده 

 .18دریاها به حل و فصل اختالفات فی مابین بپردازد

حقوق دریاها،  1982کنوانسیون  287بنگالدش با استناد به ماده 
دیوان را صالح به رسیدگی به اختالف موجود دانست و اظهار داشت 

موضوع اختالف مورد نظر به طور کامل منطبق با مفاد "که: 
فق طرفین در صالحیت دیوان کنوانسیون بوده لذا با توجه به توا

در ادامه  19"المللی حقوق دریاها براي رسیدگی قرار دارد.بین
بنگالدش اظهار داشت که صالحیت دیوان براي تحدید حدود تمام 

مایلی خط مبدأ است.  200مناطق دریایی حتی مناطق فراتر از 
صالحیت دیوان را پذیرفت، با این  287میانمار نیز با تکیه به ماده 

حال؛ معتقد بود که، دیوان صالحیت تحدید حدود مناطق دریایی در 
. در این رابطه میانمار نداردمایلی از خط مبدأ را  200فاصله بیش از 

گیري در خصوص فضاهاي مدعی شد که حتی اگر دیوان تصمیم
مایل دریایی از خط مبدأ را در صالحیت حقوقی  200دریایی فراتر از 

 .20ت قابل اعمال در اختالف حاضر نخواهد بودخود بداند این صالحی

عضو  در پاسخ به موارد ذکر شده دیوان بیان داشت که هر دو کشور
 14بوده و طرفین اختالف قبل از  1982کنوانسیون حقوق دریاهاي 

حیت دیوان براي حل و فصل اي صالطی موافقت نامه 2009دسامبر 

ي مناطق دریایی در اختالفات موجود مربوط به تحدید حدود مرزها

                                                           
17 Ibid. para, 33-35. 
18 ITLOS Judgment 2012, para, 1-2. 
19 Ibid.para, 47. 
20 Ibid. para, 43-45. 
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)56( 

و  21اندکنوانسیون را پذیرفته 287خلیج بنگال را با تکیه بر ماده 
اساسنامه دیوان،  21کنوانسیون و ماده  288همچنین بر طبق ماده 

دیوان صالحیت رسیدگی به تمامی دعاوي مربوط به مفاهیم 
کارگیري ه کنوانسیون را داشته و اختالف موردنظر مستلزم تفسیر و ب

است.  83و  15،74،76ات مربوط به کنوانسیون به ویژه مواد مقرر
براین اساس دیوان صالحیت خود براي رسیدگی به اختالف موجود را 

کنوانسیون استناد به  293. در ادامه دیوان بر طبق ماده 22احراز نمود
کنوانسیون را براي تحدید حدود دریاي سرزمینی  83و  15،74مواد 

را براي  76ادي و همچنین اعمال ماده و منطقه انحصاري اقتص
 .23تحدید حدود فالت قاره الزم دانست

 ینیسرزم يایحدود در دیتحد 1-1

دیوان در خصوص تحدید حدود دریاي سرزمینی مشاهده کرد که 
جهت تحدید حدود  1982کنوانسیون  15طرفین بر اعمال ماده 

ریخی توافق داشته و از سوي دیگر دیوان پس از بررسی مسائل تا
مدرکی دال بر تأثیرگذاري بر خط تحدید حدود دریاي سرزمینی 

 .24کشف ننمود

المللی میانمار و بنگالدش با تکیه بر رویه قضایی دیوان بین
دادگستري خواستار اعمال تأثیرگذاري کامل جزیره سنت مارتین بر 
فرآیند تحدید حدود قلمرو دریایی بودند. بنگالدش معتقد است، رویه 

ا در فرآیند تحدید حدود مناطق دریایی به وضوح نشان هدولت
تواند نقش مهمی در دهد که یک جزیره در مجاورت ساحل میمی

تحدید حدود مرز دریایی داشته باشد. با این وجود، دیوان اظهار 
ها بیان کننده یک قاعده داشت که نه رویه قضایی و نه رویه دولت

حدید حدود مناطق دریایی عمومی براي پذیرش تأثیر جزایر بر ت
باشد و این موضوع در هر قضیه باید به صورت مستقل مورد نمی

 .25بررسی قرار گیرد

دیوان در ادامه براي ترسیم خط مرز دریاي سرزمینی به تعیین نقاط 
اساسی پرداخته و اشاره نمود که طرفین اختالف با آغاز تحدید حدود 

برمه و پاکستان در از نقطه مورد توافق در مرز زمینی بین 
) توافق دارند. دیوان پس از بررسی نمودارهاي دریایی A(نقطه 1966
ارائه شده توسط بنگالدش را به عنوان نقطه دوم  A2نقطه  81726

                                                           
یا الحاق به این  بیتصو در موقع امضاء،": 1982کنوانسیون حقو دریاها  287ماده  1بند  21

در هر زمانی بعد از آن، هر کشور آزاد خواهد بود که، از طریق یک بیانه کتبی، کنوانسیون یا 
یک یا چند روش زیر را براي حل و فصل اختالفت مربوط به تفسیر یا اجراي این کنوانسیون را 

 وانیج) د دادگستري، المللنیب وانیب) د حقوق دریا، المللنیب وانیالف) د انتخاب نماید:
 "8 وستیپداوري ویژه مطابق با  وانید) د ،7داوري مطابق با پیوست 

22 Ibid. para, 45-50. 
23 Ibid. para, 51-55. 
24 Ibid. para, 130. 
25 Ibid. para, 131-147. 
26 Admiralty Chart 817. 

پذیرفت. پس از پذیرش تأثیر کامل جزیره سنت مارتین از سوي 
براي جلوگیري از  دیوان Cدیوان و مشخص نمودن موقعیت نقطه 

گسترده دریاي سرزمینی طرفین تصمیم گرفت که خط  پوشانیهم
 .27فاصله ادامه یابدتحدید حدود باید به صورت خط هم

در این نقطه، دریاي سرزمینی موجود در اطراف جزیره سنت مارتین 
با منطقه فالت قاره و منطقه انحصاري اقتصادي میانمار تالقی یافت. 

ینی جزیره سنت مایلی از دریاي سرزم 12این منطقه در کمان 
قابل مشاهده است. در نتیجه دیوان از  8مارتین با قطع نقطه 

ممانعت نمود. با  8گسترش دریاي سرزمینی خارج از نقطه شماره 
این وجود، دیوان اذعان نمود که حق داشتن دریاي سرزمینی به 

 مایل در اطراف جزیره سنت 12عرض 

پوشانی ندارد را ر همسرزمینی میانما مارتین در جایی که با دریاي
 خواهد داشت.

 و فالت قاره ياقتصاد يمنطقه انحصار دیحدت 1-2

حدود مناطق  دیتحد وانید ینیسرزم يایحدود در دیاز تحد پس
را آغاز  ییایدر لیما 200در محدوده  ياقتصاد يفالت قاره و انحصار

 دیخواستار تحد یالمللنیب ییقضا هینمود. بنگالدش با اشاره به رو
مورد اختالف با  یفوقان يهاو آب ربستریدود محدوده بستر، زح

 .بود احدو ییایمرز در کی میترس

و  ياقتصاد يحدود منطقه انحصار دیتحد يحاضر برا هیدر قض وانید
را  یعدالت اصالح کردیرو ییایدر لیما 200 يفالت قاره در محدوده

 دیتحد نیدر گام نخست نقاط آغاز وانید. )10( گرفت شیدر پ
 يهامعتقد است که دولت وانیحدود را مشخص ساخت. البته د

 وانیو د باشندیم یعیحق طب ياراد نینقاط آغاز نییتع يبرا یساحل
امکان  نیحال، ا نیآن است. با ا یاطالعات و بررس افتیموظف به در

به تعیین نقاط آغازین بر اساس حقایق  که دیوان خودوجود دارد  زین
جغرافیایی بپردازد. همانطور که در تحدید حدود مناطق دریایی در 

 :28دریاي سیاه دیوان اظهار داشت که

در تحدید حدود مناطق دریایی مورد اختالف بین چندین دولت  "
تواند صرفاً نقاط آغازین را با توجه به نظرات یک ساحلی دیوان نمی

مشخص سازد. دیوان موظف است که نقاط آغازین را بر  طرف دعوا
 "پایه شرایط جغرافیایی خاص سواحل طرف اختالف تعیین نماید.

فاصله موقت را از نقط میانه مسیر رودخانه در نهایت دیوان خط هم
در  (B1)ترین نقاط آغازین در سواحل طرفین از بین نزدیک 29ناف

ار تعیین نمود و سپس به در ساحل میانم (µ1)ساحل بنگالدش و 
تعیین عوامل شرایط خاص پرداخت. دیوان مشاهده کرد که ساحل 

                                                           
27 Ibid. para, 157-164. 
28 ICJ Rep 2009, p.61, para.137. 
29 Naaf River. 
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بنگالدش در خلیج بنگال همچون ساحل آلمان در قضیه فالت قاره 
. و به همین ترتیب با استناد به رأي داوري 30دریاي شمال است

، دیوان 31مربوط به تحدید حدود مرز دریایی بین گینه وگینه بیسائو
 سواحل بنگالدش را عاملی براي تعدیل خط ترسیم شده دانست تقعر

)11(. 

فاصله موقت در با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه، دیوان خط هم
نقطه تقاطع خط ترسیمی از بنگالدش را همگرا نمود. خط ترسیم 

مایلی  12محل تالقی کمان  9ی از نقطه مایل دریای 200شده در 
بیرون دریاي سرزمینی بنگالدش در جزیره سنت مارتین و خط 

ادامه  11و  10فاصله آغاز و با امتدا در خط ژئودزیک تا نقطه هم
مایلی از خط موقت که دریاي سرزمینی از آن  200یافت و در فاصله 

 .32محاسبه شده بود، متوقف گردید

ود فالت قاره، دیوان با این ادعاي میانمار که در خصوص تحدید حد
مایل توسعه  200تواند بیش از معتقد بود، فالت قاره بنگالدش نمی

یابد، مواجه شد که دیوان آن را صراحتاً رد کرد. دیوان با تکیه بر رویه 
مایل را در صورت نیاز در  200قضایی موجود تحدید حدود فراتر از 

 .33صالحیت خود دانست

 ییایدر لیما 200حدود فالت قاره فراتر از  دیحدت 1-3

فراتر  يافالت قاره در فاصله یپوشانهم يادعا نیحاضر طرف هیقض در
هند بوده  ياز آن مورد ادعا یرا مطرح ساختند که بخش لیما 200از 

هر کدام به نوبه خود منکر حق طرف مقابل بر فالت  زین نیو طرف
امتداد ". با وجود تضاد در درك مفهوم بودند لیما 200قاره فراتر از 

بنگال  جیخل ربستریبستر و ز یعلم يهابر جنبه نیف، طر"یعیطب
مفهوم  نیمعتقد بود که ا وانیمنظور، د نیاتفاق نظر داشته به هم

درك قاره  هیفالت قاره و حاش فیحاصل از تعر جیدر پرتو نتا دیبا
به لبه  دیبا لیما 200ز به فالت قاره فراتر ا یابیدست يلذا برا .34شود

 .شودقاره رجوع  هیحاش یرونیب

، حتی اگر دیوان تصمیم به تحدید کندیمدر ادامه میانمار اظهار 
مایل دریایی را داشته باشد به دلیل تعارض  200فراتر از  يقارهفالت 

با حقوق کشور ثالث، صالحیت اظهارنظر قضایی در این مقوله را 
تا زمانی که تحدید حد  کندیماستدالل . میانمار همچنین 35ندارد

کمیسیون حدود فالت قاره  يهاهیتوصبیرونی فالت قاره بر اساس 
بدون  تواندینمتعیین نشده است، دیوان به عنوان مرجع قضایی، 

مایل  200مبانی فرضی اقدام به تحدید فراتر از  يهیبرپاآگاهی و 

                                                           
30 ICJ Pleadings, North Sea Continental Shelf, Vol.1, p.42. 
31 Decision of 14 February 1985, ILR, vol.77, p.635. 
32 ITLOS Judgment 2012. Para, 336-340. 
33Ibid. para, 365-390. 
34 Ibid. para, 400-437. 
35 Counter-Memorial of Myanmar in, Bangladesh V. Myanmar, [1.16]. 

به رأي دیوان . میانمار براي تقویت موضع خود 36دریایی نماید
دادگستري در قضیه نیکاراگوئه / هندوراس اشاره کرد و  المللنیب

دادگستري از تحدید  یالمللنیباظهار داشت: در آن قضیه دیوان 
مایل دریایی امتناع نموده زیرا این موضوع هنوز  200حدود فراتر از 

 در کمیسیون حدود فالت قاره مطرح نشده بود و دیوان صرفاً به ارائه
 .37به طرفین اختالف اکتفا نمود ییهاهیتوص

در مقابل ادعاهاي مطروحه از سوي میانمار، بنگالدش معتقد است 
حقوق دریاها  1982کنوانسیون  83و  76دیوان با توجه به مواد 

. بنگالدش در مقابل 38صالحیت قضاوت در اختالفات موجود را دارد
ادعاي احتمالی  که کندیماستدالل نقض حقوق کشور ثالث اظهار 

پوشانی مناطق دریایی کشور ثالث در منطقه مورد اختالف نمیهم
مایل دریایی را  200تواند صالحیت دیوان براي تحدید حدود فراتر از 

اساسنامه، احکام تحدید  33ماده  2مخدوش نماید، زیرا مطابق بند 
االجراء وان صرفاً بین اصحاب اختالف الزمحدود صادره از سوي دی

 .39است

هاي خود بر طبق بخش پانزدهم لذا دیوان به منظور انجام مسئولیت
خود را موظف به رسیدگی به اختالفات مربوط به  1982کنوانسیون 

مایل دریایی دانسته و  200تحدید حدود منطقه فالت قاره فراتر از 
کند که خلیج بنگال . دیوان اشاره می40صالحیت خود را احراز نمود

سومین کنفرانس حقوق دریاها داراي موقعیت منحصر به در مذاکرات 
کند که با توجه به شرایط . لذا دیوان اذعان می41فرد بوده است

شناسی خاص بستر خلیج بنگال، هر دو کشور از جغرافیایی و زمین
مایل برخوردارند و این  200حق برخورداري از فالت قاره بیش از 

 .42استپوشانی فضا در قضیه حاضر داراي هم

مایل  200دیوان معتقد بود که روش تحدید حدود منطقه فراتر از 
مایل متفاوت باشد در  200نباید با روش تحدید حدود تا منطقه 

شرایط خاص فضاي مورد نظر  43فاصله،نتیجه با استفاده از خط هم
تحدید گردید. دیوان تأکید داشت که مرز تحدیدکننده منطقه فراتر 

 200ی از بنگالدش و خط تحدیدکننده فالت قاره مایل دریای 200از 
پوشانی است و هیچ مایلی میانمار صرفاً در بخش فالت قاره داراي هم

پوشانی در چالشی در تحدید حدود منطقه انحصاري اقتصادي و یا هم

                                                           
36 Ibid [1.17]. 
37 Nicaragua V. Honduras, Supra note, 19, 659. 
38 Counter-Memorial of Bangladesh in, Bangladesh V. Myanmar, Supra note49, 
[4.23]. 
 
39 Ibid [4.35]. 

خارجی براي فالت قاره با توجه  يهاتیمحدودچنین تحدید حدودي بدون تعصب به ایجاد  40
 .ردیگیمصورت  1982کنوانسیون  76ماده  8به بند 

کارشناسان بنگالدش در خالل مذاکرات که مورد تأیید میانمار نیز بود،  يهاگزارشبر طبق  41
ضخیم از رسوبات سدیم برگرفته شده از هیمالیا و فالت  يهاهیالکف دریا در خایج بنگال با 

 کیلوکتر تخمین زده شده است. 22تا  14تبت پوشیده است. عمق این رسوبات در خلیج بین 
42 ITLOS Judgment 2012. Para, 440-449. 
43 Equidistance Line. 
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هاي در نقشه 44این منطقه مطرح نیست. لذا ایجاد منطقه خاکستري
ستقیم فرآیند تحدید حدود است و ارائه شده در دیوان صرفاً نتیجه م

با توجه به این مهم که هر تحدید حدودي با مشکالت قانونی و عملی 
متعددي روبه رو است هر گونه توافقی براي رفع این مشکالت از 

 سوي دیوان پذیرفته شده است.

 بنگالدش/ هند هیقض 1-4

 جیمطروحه در خل ییایحدود مرز مناطق در دیتحد هیقض نیدوم
بنگالدش و هند  نیماب یف ییای، مربوط به اختالفات مرز دربنگال

خود را صادر نمود.  يرأ 2014 يجوال 7در  يداور وانیبوده که د
 ،ياقتصاد يمناطق انحصار ،ینیسرزم يایحاضر در هیدر قض وانید

نمود. به طور  دیرا تحد ییایدر لیما 200فالت قاره و منطقه فراتر از 
 نیماب یف ییایحدود مناطق در دیدر تحد يداور وانید کردیرو ،یکل

موجود استفاده از  يو داور ییقضا هیبنگالدش و هند با توجه به رو
خط را  لیخاص تعد طیفاصله است مگر آن که وجود شراخط هم

 .دینما هیتوج

 دیوان داوري براي تحدید حدود مناطق انحصاري اقتصادي و فالت
 1982کنوانسیون  83و  74اد مایل دریایی بر اساس مو 200قاره تا 

عمل نمود. هندوستان استدالل کرد رویه قضایی مدرن عمدتاً استفاده 
. در 45شرایط خاص را توصیه کرده است -فاصلهاز روش خط هم

مقابل بنگالدش معتقد بود استفاده از روش مذکور باعث کسب نتیجه 
کرد. دیوان گردد و اعمال روش نیم ساز زاویه را پیشنهاد ناعادالنه می

تري داوري در تصمیم خود مبنی بر این که کدام روش نتایج معقول
را به همراه خواهد داشت، اظهار داشت یک تحدید حدود عالوه بر 

 .46عادالنه بودن باید روشی شفاف و هدفمند نیز باشد

دیوان پس از مقایسه هر دو روش بیان داشت که تکنیک سه 
مربوط به رأي دیوان  47اصشرایط خ -فاصلهاي خط هممرحله

المللی دادگستري در قضیه دریاي سیاه شفافیت و هدفمندي بین
اي . دیوان داوري اذعان نمود که روش سه مرحله48الزم را دارد

تحدید حدود شاید روند معمول در تحدید حدود فالت قاره باشد، 

                                                           
44 Grey Area. 
45 In The Matter of the Bay of Bengal Maritime Boundary Arbitration Award 
case No.16(2014),para,319. 
46 Ibid.para,339. 

اول) دیوان براي ترسیم خط هم  مرحله :شودیمبه قرار زیر اعمال  يامرحلهتکنیک سه  47
نقاط  نیترکینزدو به جاي آن از  کندینمیه مطابق تعریف عمومی و معاهداتی عمل فاصله اول

مناسب روي ساحل دو  ياهیپا نقاط روي خطوط مبدأ دریاي سرزمینی هر یک از دو طرف،
از آن که مرجع رسیدگی کننده، خط هم فاصله  ) پس. مرحله دومکندیمکشور را انتخاب 

، تغییر و اصالح خط هاآنسی عواملی بپردازد که بر اساس موقت را ترسیم کرد، باید به برر
که میان  کندیماین مرحله، مرجع رسیدگی کننده بررسی  ) درمرزي موجه باشد. مرحله سوم

طول ساحل دوطرف و مناطق دریایی که برایشان پس از ترسیم خط تحدید حدود در نظر 
 گرفته شده است، عدم تناسب وجود نداشته باشد.

48 Ibid. para, 341-345. 

توان انتظار داشت که این روش در تحدید حدود فالت قاره امروزه می
 .49مایلی نیز اعمال شود 200راتر از ف

مایل از پایان  200یک خط موقت در منطقه فراتر از  دیوان ابتدا
آغاز و از  7 و 6اي بین نقاط مایلی از نقطه 200منطقه فالت قاره 

المللی حقوق خط را تا مرز تعیین شده توسط دیوان بین 7نقطه 
نمود که هیچ تعدیلی دریاها ادامه داده و در این میان هند استدالل 

رو دیوان از پذیرش ادعاي بنگالدش در خط موقت الزم نیست. از این
در خصوص تأثیر تقعر ساحل بر تنظیم خط موقت و اعمال روش نیم 

با خط  3ساز زاویه اجتناب نمود و تنظیم خط موقت را از نقطه 
ژئودزیک تا رسیدن به مرز تعیین شده بنگالدش / میانمار توسط 

 المللی حقوق دریاها ادامه داد.بین دیوان

دیوان بررسی عدم تناسب در قضیه حاضر را با توجه به نسبت مناطق 
دریایی حاصل از فرآیند تحدید حدود با طول سواحل مرتبط طرفین 

است  1:1,28اختالف انجام داد که نسبت مناطق دریایی تحدید شده 
. تحدید 50است که از منظر دیوان تناسب به طور کامل رعایت شده

مایل و ترسیم خط موقت در آن  200حدود منطقه فالت قاره فراتر از 
منطقه دریایی مجدداً باعث ایجاد فضایی موسوم به منطقه خاکستري 

 هاي منطقهشد که بنگالدش در این منطقه هیچ گونه حقوقی بر آب
 مایلی ساحل هندوستان نخواهد 200انحصاري اقتصادي محدوده 

 .51داشت

منطقه خاکستري در  يریگشکلکه آگاهی توصیفی از نحوه  حال
مایل دریایی در حوضه آبی  200تحدید حدود فالت قاره فراتر از 

دست آمده، الزم است منطقه خاکستري از منظر خلیج بنگال به
 مفهومی و حقوقی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

 
 مایل دریایی 200خطوط تحدید حدود فالت قاره فراتر از  :1شکل 

 خط آبی)هند (بنگالدش/  -خط زرد)( انماریمبنگالدش/ 
                                                           
49 Ibid. para, 465. 
50 Ibid. para, 497. 
51 Ibid. para,503. 
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 بنگالدش/ هند در خلیج بنگال -منطقه خاکستري بین بنگالدش/ میانمار :2شکل 

 
 

 ي. منطقه خاکستر2

کشور و  کیساحل  یلیما 200در فاصله  ايمنطقه ،يخاکستر منطقه
به منطقه اصطالح  نیاست. ا گریکشور د ییایفراتر از مرز در

مربوط به منطقه  يادعاها یپوشاناشاره دارد که از هم ییایجغراف
چند  ایفالت قاره دو  يتوسعه ایبا فالت قاره  ياقتصاد يانحصار
 .)12( دآییم دیپد ساحلی دولت

 

 )13( مقابل و مجاور یساحل يکشورها نیب يخاکستر منطقه :3 شکل

 

در پرونده خلیج جان ماین، آقاي کلسون در پاسخ ایاالت متحده 
ز اهمیت که باید به آخرین مسئله مقدماتی حائ 52آمریکا بیان داشت:

                                                           
52 Gulf of Maine Case(n172) 337-338,para.224. 

آن توجه شود و سپس آن را از دستور کار خارج کنیم، مسئله منطقه 
خاکستري است. چهار دلیل وجود دارد که منطقه خاکستري 
موضوعی نیست که دیوان درباره آن با چالش مواجه شود. اول) 
منطقه خاکستري یک مقوله نوظهور است و از نظر ما این مسئله 

المسافت در صورت را از اعمال روش خط متساوي هادولت گاهچیه
 يگانهسه يهاکنفرانسعادالنه بودن منصرف نکرده است. دوم) 

سازمان ملل متحد در زمینه حقوق دریاها هرگز توجهی به مسئله 
از  ياشدهمنطقه خاکستري نکرده است. سوم) تاکنون رویه شناخته 

رائه نشده است. در شناسایی منطقه خاکستري ا هادولتسوي 
چهارم) طرفین اختالف در قضیه خلیج جان ماین راهکاري براي این 

در این پرونده وجود ". اندکردهارائه  ياژهیو نامهتوافقموضوع در 
 .53"منطقه خاکستري از منظر دیوان شرایط غیر معمول نیست...

 يمنطقهدر قضایاي خلیج بنگال میانمار و هند از اعمال صالحیت در 
 يشدهاکستري مستثنی شدند زیرا فراتر از مرز دریایی تعریف خ

، در نتیجه صرفاً داراي حقوق حاکمیتی بر منطقه انحصاري هاستآن
فوقانی آن هستند؛ ولی در نقطه مقابل بنگالدش  يهاآباقتصادي و 

مایلی خارج شده زیرا این منطقه در  200از اعمال صالحیت منطقه 
مایلی ساحل قرار دارد. لذا بنگالدش  200 سمت بیرونی و فراتر از

فاقد هرگونه حقی در منطقه انحصاري اقتصادي است؛ با این وجود، 
از مواد  يبرداربهرهداراي حقوق حاکمیتی براي کشف فالت قاره و 

معدنی و سایر منابع غیرزنده بستر دریا و زیربستر دریا همراه با 
 ك در شرق خط تقسیم درکم تحر يهاگونهموجودات زنده متعلق به 

 منطقه خاکستري است.

باید توجه داشت دلیل احتمالی تشکیل منطقه خاکستري از واقعیت 
اختالف مفهومی بین محق بودن در منطقه انحصاري اقتصادي و 

. استحقاق در تعیین شودیماصول قابل اعمال در تحدید حدود ناشی 
دي بر اساس معیار مرزهاي دریاي سرزمینی یا منطقه انحصاري اقتصا

به استثناي احراز مسائل  شودیمفاصله از خطوط ساحلی احراز 
بر  تواندیمتاریخی در سواحل مربوطه، در حالی که تحدید حدود 

اساس اصولی غیر از میزان فاصله تحقق یابد. همین امر باعث ایجاد 
در فواصل  يانقطهمرزي در حد بیرونی منطقه انحصاري اقتصادي در 

که اگر در  شودیمطرف اختالف  يهادولتیکسان از سواحل غیر 
تحدید حدود مناطق دریایی هر دو طرف مؤثر باشد باعث ایجاد 

 .)14( شودیممنطقه خاکستري 

و  یقانون تیوضع تیناظر به عدم قطع يمنطقه خاکستر اصطالح
را در  ايدهیچیمتعدد و پ یمسائل حقوق جهیآن است. در نت یحقوق

فراتر از  ایمرز در داخل  نییرابطه با اصول قابل اجراء جهت تع
. اگرچه، ظهور منطقه کندیطرح م ییایدر لمای 200 محدوده
 کیبه  یابیدست يبرا یعمل اهکارر کیعنوان به  تواندیم يخاکستر

                                                           
53 ICJ Oral Proceedings, Gulf of Maine Case (Canada V. United States of 
American), Vol. VII, p.217-220. 
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مؤثر  لیما 200حدود فالت قاره فراتر از  دیراه حل عادالنه در تحد
به راه حل عادالنه  یابیجامع در دست کردیبه رو تیبا عنا کن؛یباشد، ل

با  يو تعارض مفهوم منطقه خاکستر اهایحقوق در یدر نظام فعل
 يخاکستر منطقه کی، وجود حدود دیقواعد ثبت شده در مسائل تحد

خواهد  زیچالش برانگ لیذ لیبه دال ییایحدود مناطق در دیدر تحد
 بود:

اول) منطقه خاکستري فقط در صورت استفاده اجباري از روش خط 
فاصله موقت و تعدیل آن براي دستیابی به یک راه حل عادالنه، هم

اد یک گردد. با این حال، خود منطقه خاکستري دلیل ایجظاهر می
فضاي دریایی مجزا در تحدید حدود است که باید تعیین صالحیت 
گردد، در حالی که، هدف از تحدید حدود مناطق دریایی ارائه یک راه 

 .54حل عادالنه با معیار ساده و تعاریف منسجم است

دوم) ظهور مفهوم منطقه خاکستري با این قاعده دیرینه تحدید 
تناقض دارد. زیرا این منطقه 55"که زمین بر دریا غالب است"حدود 

هاي طرف اختالف ندارد و معموالً هیچ ارتباطی با سواحل دولت
 موقعیت آن در جهت مخالف خط مرز دریایی کشورها است.

سوم) منطقه خاکستري معموالً به دو دلیل با روش ترسیم مرز 
مایلی سازگار  200براي تحدید حدود منطقه  56دریایی واحد

مایلی  200این که؛ حق داشتن یک منطقه دریایی باشد. اول نمی
مایلی است  200براي یک دولت ساحلی صرفًا وابسته به معیار فاصله 

و معیارهایی همچون مجاورت، طول طبیعی ساحل، عمق و ضرورت 
بهره برداري از منابع تأثیري بر ایجاد این حق ندارد. لذا ایجاد یک 

با چالش مواجه خواهد کرد. منطقه خاکستري وحدت معیار فاصله را 
عالوه بر این، تعیین منطقه خاکستري این اصل قانونی را که یک 

تواند بدون تعریف منطقه انحصاري اقتصادي از کشور ساحلی می
مند گردد و عکس آن غیر ممکن است را رد فالت قاره خود بهره

 کند.می

یکی  چهارم) ایده تعیین منطقه خاکستري خالف قاعده عدالت است.
دادگستري در  یالمللنیباز دالیل اصلی این ادعا این است که، دیوان 

قضیه فالت قاره تونس/ لیبی اظهار داشت، تعیین مرز فالت قاره باید 
در هر شرایط با تکیه بر اصول عادالنه انجام شود. کسب نتیجه 

براي ترسیم خطوط مرز  يالهیوسعادالنه نیز یک هدف است نه 
که ریشه عدالت در انصاف نهفته است، و  میدانیمنین همچ 57دریایی.

در مباحث حقوق دریاها عدالت نشأت گرفته از انصاف، نوعی عدالت 
انتزاعی نیست، بلکه عدالت مطابق قانون است. با این وجود در 
قضایاي مطرح شده در خلیج بنگال مقام رسیدگی کننده در تبیین 
                                                           
54 Nicaragua/Clombia., Supra note 3,230؛ See also continental shelf case 
(Tunisa/Libya),1982 I.C.J.180,233,126(Feb.24) (Dissenting Opinion of Judge 
Oda). 

55 -(The Land Dominates the Sea:Principle of Domination):  این یک اصل کلی حقوق
در حقوق دریاها به معناي قضایی است. البته  يهامیتصم، برگرفته شده از عرف و المللنیب

 انتقال کامل حاکمیت از ساحل به مناطق مجاور دریا نیست.
56 Singel Maritime Boundary (SMB). 
57-Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya, Supra note9,18,59[70]. 

قاق هر کشور موفقیتی دقیق حقوق طرفین و تعیین میزان استح
 کسب نکرده است.

منطقه آبی  "پنجم) منطقه خاکستري اساساً باعث ایجاد یک وضعیت 
کند و دست کم براي دولتی که صالحیت اِعمال می 58"محصور شده

قدرت در آن را پیدا خواهد کرد همچون یک فضاي دریایی کامالً 
 کند.بسته عمل می

صالحیت یک کشور ساحلی در  ششم) با توجه به این که ممکن است
مندي از فالت قاره در اولویت استفاده از منطقه انحصاري بهره

اقتصادي مختص دولت ساحلی دیگر قرار گیرد یا بالعکس، تعیین 
المللی در این دو تواند باعث بروز مسائل بینمنطقه خاکستري می

 .)15( منطقه دریایی شود

بالقوه  دیتهد کیممکن است  يمنطقه خاکستر کی جادیا جهینت در
با اهداف  نیگردد و ا یو منابع آن تلق ایاز در زیاستفاده صلح آم يبرا

 میدانی. همان طور که مباشدیسازگار نم اهایحقوق در ونیکنوانس
حدود حل اختالفات  دیاز تحد یهدف اصل ییقضا هیمنطبق بر رو

شده؛ آن  یپوشاندر مناطق هم یساحل يکشورها نیب ییایدر يمرزها
 نیاست. در ا ییایمناطق در یقطع عیو با توز قیهم به شکل کامالً دق

یها مدولت ریبه اخذ مجوز از سا ازیبدون ن یساحل يهاحالت، دولت
را اِعمال  ییایبه طور آشکار حقوق مؤثر خود بر مناطق در توانند

و عدم  يحاکم بر منطقه خاکستر یفعل طیکه شرا یدر صورت ند،ینما
. لذا طرح ستیآن با اهداف مذکور سازگار ن یب حقوقچارچو تیشفاف

بروز اختالفات  يرا برا نهیزم تواندیم يمسئله منطقه خاکستر
 فراهم سازد. يتر بعدگسترده

و  هاونینه مفهوم برآمده از کنوانس يمنطقه خاکستر گریعبارت د به
وجود، استدالل  نیو نه مولد محققان حقوق است. با ا ییقضا هیرو
 یالمللنیب وانید يمنطقه خاکستر کیبنگالدش در مقابل  يقو

بار در  نیاول يمفهوم نوآورانه را برا نیرا بر آن داشت ا اهایحقوق در
 یمل تیصالح کی قیمطرح سازد و از طر اهایدر وقحق ییقضا خیتار

عمل بنگالدش در فراتر از  تیصالح انمار،یبنگالدش و م نیدوگانه ب
 ياقتصاد يبر منطقه انحصار انماریم تیحو صال ییایدر لیما 200

که حقوق منطقه  دیهمراه ساخت و متذکر گرد تیخود را با محدود
 .59هستندمتفاوت  گریکدیو فالت قاره با  ياقتصاد يانحصار

جذاب باشد  اریبس تواندیم يمنطقه خاکستر يریکارگظاهر امر به در
راه حل  کیبه  یابیروش هدف دست نیحال، استفاده از ا نیبا ا

 دیتحد یعمل اصل گرید ي. از سوکندیعادالنه را با چالش مواجه م
 ییایدر يشدهِ فضاها یپوشانهم ییایحدود صرفاً شامل مناطق در

بر سر  يکه، منطقه خاکستر یاختالف است؛ در حال کیاطراف 
 کاربرد دارد. ايمنطقه انیم يدر فضاها افتهیحقوق تداخل 

                                                           
58 Water Zone – Locked. 
59 Bangladesh/Myanmar case, p.134-135; 463-467. 
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گونه  چیه تواندینم يمنطقه خاکستر کی جادیا رسدینظر م به
صِرف  نییتع کیبه همراه داشته باشد و فقط  يحدود دیارزش تحد

آن هم در  ايمنطقه انیم يمنطقه خاکستر کی میترس کن؛یاست. ل
ها بنگال با وجود سال جیاختالف مذکور در خل نیکه طرف یطیشرا

ختالفات قادر به حل و فصل ا کیپلماتیردیو غ کیپلماتیتالش د
 نهیزم تواندی، ماندنبودهخود  ییایحدود مناطق در دیمربوط به تحد

اداره مشترك منطقه مذکور  نهیبروز اختالفات نوظهور در زم يرا برا
 فراهم سازد. ندهیدر آ

 يحقوق و تعهدات حاکم بر منطقه خاکستر 1-5

 هیدر قض اهایحقوق در المللینیب وانیشد، د انیطور که ب همان
در مورد بستر و  تی، بنگالدش را در اعمال صالحانماریدش/ مبنگال

مربوط به  ژهیحقوق و يدارا زیرا ن انماریمحق دانسته و م ربستریز
حقوق  ،يخاکستر يدر منطقه گریمجاور دانست. به عبارت د يهاآب

که  یدر حال 60داردقاره به بنگالدش تعلق  تمربوط به بستر فال
 طیشرا نیمجاور محق است، البته ا هايآب ییدر حوزه قضا انماریم

 المللینیب وانیوجود، د نیحاکم است. با ا زیبنگالش/ هند ن هیدر قض
به اطراف دعوا اعالم  هیدر هر دو قض يداور وانیو د اهایحقوق در

خود  ياز حقوق حقه يمندرهموظف هستند در به نیداشتند که طرف
را بر  یم گذاشته و سعاحترا زیطرف مقابل ن فیبه حقوق و تکال

 61قرار دهند.متقابل  يهمکار

حقوق دریاها، حقوق ناظر بر  1982با توجه به مفاده کنوانسیون 
آب در مناطق دریاي مجاور و منطقه انحصاري اقتصادي از  يهاستون

حقوق حاکم بر بستر دریا جدا است. با این وجود، در مناطقی 
ه حقوق بستر دریا به همچون خلیج بنگال، شرایطی حادث شده ک

آبی به میانمار و هند تعلق  يهاستونبنگالدش و حقوق ناشی از 
را در  يابالقوهلذا همین مسئله زمینه ایجاد تعارضات  62گرفته است.

حقوقی فراهم خواهد ساخت که  يحوزهمنطقه خاکستري در چهار 
 .میپردازیمبه آن  4در ادامه با عنایت به شکل شماره 

انتظار داشت  توانیمحقوق دریاها  1982به کنوانسیون  با استناد
منطقه خاکستري تشکیل شده در پی تحدید حدود فالت قاره فراتر 

مایل دریایی به چهار بخش تقسیم شود: بخش اول) فضاي  200از 
 يهاستونمتعلق به کشور ساحلی. بخش دوم)  يهاآبهوایی باالي 

غیر زنده. بخش سوم) کف دریا؛ ، بادها، منابع زنده و هاانیجرآب؛ 
منابع زنده و غیر زنده موجود در آن. بخش چهارم) زیربستر دریا؛ 

 63منابع زنده و غیرزنده در آن.

                                                           
60 Ibid.para, 474. 
61 Ibid.para, 475-476. 
62 -Bay of Bengal Maritime Boundary Arbitration between Bangladesh & India/ 
Concurning & Dissenting Opinion, Dr.P.S.RAO,p.23,7 July 2014. 
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را دارد.  4و  3گروه  يهاتیفعالصرفاً صالحیت اعمال  Bچهارگانه را دارد، در حالی که کشور 
 ) اگرسوم امکان پذیر است. Aکشور در سایه توافق با  Bکشور اکتشافی  يهاتی) فعالدوم

 

 آن يعمود رمجموعهیو ز يمنطقه خاکستر :4 شکل

 

 یمصنوع ریو ساخت جزا ساتیتأس 1-5-1

حق  یکشور ساحل اها،یحقوق در 1982 ونیکنوانس 60اساس ماده  بر
و بناها در منطقه  ساتیتأس یمصنوع ریاحداث و ساخت جزا يحصاران

حدود مناطق  دیحق پس از تحد نیرا دارد. ا ياقتصاد يانحصار
شده است. با  فیبنگال تعر جیو هند در خل انماریدولت م يبرا يایدر

کشور  يحقوق برا نی، هم1982 ونیکنوانس 80حال مطابق ماده  نیا
نطقه فالت قاره قابل اعمال است. با همچون بنگالدش در م یساحل

در حوضه  تیهر سه کشور عالقمند به اعمال صالح نکهیبه ا تیعنا
از  رای. زستیدور از انتظار ن هاتیصالح یپوشانهستند تحقق هم یآب
 یساتیساخت تأس ونبد ایبنگالدش از بستر در يبردارسو بهره کی

 گرید ياز سو و ستین ریپذ-امکان رهیو غ يحفار يمانند سکوها
 آوريجمع هايو دستگاه یمصنوع هاياعمال کنترل مؤثر بر صخره

هند و  يبرا یآب هايبه اهداف مرتبط با ستون یابیجهت دست یماه
 نیطرف یپوشانرفع مشکل هم ياست. برا تیحائز اهم اریبس انماریم
 ساتیگونه که تأس نیحسن معاضدت در منطقه هستند بد ازمندین

تابع قواعد منطقه فالت قاره بوده و  ینفت نیادیم يرناظر به حفا
 يمنطقه انحصار تیدر صالح يریگیمربوط به ماه ساتیتأس

 .)16( اداره گردد ياقتصاد

 ایدر یآلودگ 1-5-2

بنگال تصور نمود  جیخل یدر حوضه آب توانیکه م يگرید یپوشانهم
است. بخش سوم از بند  ییایدر یاز آلودگ يریمباحث مربوط به جلوگ

 ستیز طیحفاظت مح اها،یحقوق در 1982 ونیکنوانس 56دوم ماده 
 فیو تکال تیرا از حقوق، صالح ياقتصاد يدر منطقه انحصار ایدر

 ییایدر يرویتوسط ن تواندیم یساحل کشوردانسته، که  یدولت ساحل
بنگال  جیوجود در خل نی. با ادیخود را اعمال نما یقانون تیصالح

در  ییایمرز در نییدو اختالف تع نیو هند به عنوان طرف انماریم
مطابق بند  رایحق را ندارند ز نیا يبنگال امکان اعمال انحصار جیخل

اقدامات الزم  هیکل اندشدههر سه کشور متعهد  194اول و دوم ماده 
را  ییبا هر نوع منشأ ییایدر یکاهش و کنترل آلودگ ،يریجلوگ يبرا

از  یو هند ناش انماریم يالزام برا نیدر دستور کار خود قرار دهند. ا

                                                                                           
در  B یساحلممکن است حقوق دولت  دوکشور ساحلی موفق به کسب توافق مشترك نشوند،

 تضییع شود. Aتوسط کشور  4و  3گروه 
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بنگالدش مربوط  يو برا ياقتصاد يدر منطقه انحصار یحقوق فیتکال
 هیدر سا رضتعا نیمنطقه فالت قاره است. ا فیبه حقوق و تکال

صورت که انجام اقدامات  نیخواهد شد. بد رفع فیوظا میتقس
بر عهده  یآب هايدر ستون ایدر یاز آلودگ يریجلوگ يبرا یاطیاحت

بر عهده  ایدر ربستریبستر و ز یو هند و ممانعت از آلودگ انماریم
 .ردیبنگالدش قرار گ

 لیو هند ذ انماریحقوق م یپوشانموجود در منطقه، هم گرید چالش
از  )17( "ستیز طیحفاظت از مح" يبرا 1982 ونیکنوانس 56ماده 

بنگالدش در فالت قاره مطابق ماده  يحفار يسو و حق انحصار کی
دو جانبه و  يقط با همکارف زیمقوله ن نیاست. ا ونیکنوانس 81

ورود  لیبه دل رایاالجراء قابل رفع است. ز مالز هاينامهانعقاده موافقت
بنگال،  جیبه خل يو پساب شهر يکشاورز ،یصنعت هايندهیآال دیشد

 .)18( جهان است یمناطق آب نتریامروزه جزء آلوده یحوضه آب نیا

 ییایدر یعلم قاتیتحق 1-5-3

است.  ییایدر یعلم قاتیدر منطقه مربوط به تحق گریبالقوه د تعارض
 تیصالح 1982 ونیکنوانس 56و هند بر اساس ماده  انماریم

 ياقتصاد يدر منطقه انحصار یعلم قاتیانجام تحق يبرا يانحصار
و بنگالدش به  انماریکه هر سه کشور هند، م یخود را دارند، در حال

بنگال، بر اساس ماده  جیخل یآب وضهدر ح یساحل يعنوان کشورها
اجازه  م،یخود، حق تنظ تیدر اعمال صالح ونیکنوانس 246
 يو فالت قاره ياقتصاد يدر منطقه انحصار ییایدر یعلم قاتیتحق

 یپوشانرا دارند. هم ونیکنوانس نیا يخود مطابق با مقررات مربوطه
 ندیماقصد ن یساحل يکه کشورها شودیظاهر م یحق زمان نیدر ا

 يحق صرف نظر کرده و اجازه اجرا نیاز ا 246مطابق بند پنجم ماده 
نیب هايسازمان ایکشورها  ریرا به سا ییایدر قاتیتحق هايپروژه

به  رزندهیزنده و غ یعیاز منابع طب بردارياکتشاف و بهره يبرا المللی
 یطیشرا نی. اعمال چنندیواگذار نما میرمستقیغ ای میصورت مستق
 کسب امکان هاکشورها و سازمان يبرا رایاست ز زبرانگیبشدت چالش

مشکل  نیرفع ا يدشوار است. برا اریبس یچند کشور ساحل ترضای
صرفاً  246اعمال بند پنجم ماده  يگفت حق بنگالدش برا توانیم

 خواهد بود. ییایدر لیما 200محدود به مناطق فراتر از 

 انماریبنگالدش/ م نیماب یف ياختالفات مرز یتوجه به سابقه طوالن با
از منابع بستر و  برداريدر امکان بهره ریبنگال که باعث تأخ جیدر خل

مردم دو کشور به  یجز عدم دسترس ايجهیشد و نت ایدر سترربیز
 جیخل ربسترینهفته در بستر و ز ییخدا هايحاصل از موهبت يایمزا

 ییایحدود مناطق در دی، الزم است امروزه پس از تحدبودبنگال شده 
اقدامات الزم  ،ییایدر لیما 200فراتر از  ییایدر يمرزها نییو تع

ناظر بر  یحقوق هايیپوشانرفع هم يزم براال هايکسب توافق يبرا
 .ابدیتحقق  ترعیمنطقه هرچه سر

 گیرينتیجه

بنگالدش/  هیدر قض اهایحقوق در المللینیب وانید رأي هااز سال پس
بنگالدش/ هند به اختالفات  هیدر قض يداور وانید يو رأ انماریم

با  بنگال جیخل یدر حوضه آب یساحل يهیهمسا يکشورها ییایدر
 ییایدر لیما 200حدود فالت قاره فراتر از  نییتع تیصالح رشیپذ

 لیما 200حدود فالت قاره فراتر از  دیتحد جود،و نیخاتمه داد. با ا
شد که پروفسور کلسون در  يمنطقه خاکستر جادیباعث ا ییایدر
دولت  فیحقوق و تکال ییآن را در شناسا نیجان ما جیخل هیقض

 رمعمولیغ طیآن به عنوان شرا رشیاز پذمؤثر ندانست و  یساحل
 کرد. يخوددار

 یبنگال که ناش جیخل يمنافع مطرح شده در منطقه خاکستر تعارض
و فراتر از  ياقتصاد يدر منطقه انحصار تیزمان صالحاز اعمال هم

 يبرا یحقوق يجهت هنجارساز يفالت قاره است، توجه فور
 ندهیدر آ ییایدر ژهیمنطقه و نیهرچه بهتر از منابع ا يمندبهره
پس از  رودیانتظار م رایاست ز تهآشکار ساخ شیاز پ شیرا ب کینزد

حدود  نییتع انیبنگال متقاض جیدر خل يو داور ییقضا يآرا تیموفق
 يبه معنا نیو ا ابدی شیافزا ییایدر لیما 200فالت قاره فراتر از 

 یآب هايحوضه گریدر د يمناطق کوچک و بزرگ خاکستر ادیازد
 جهان است.

بهره تیصالح انماریبنگال هند و م جیشد در خل انیطور که ب همان
استفاده  تیصالح زیو بنگالدش ن ياقتصاد يازمنطقه انحصار مندي

 نیرا دارند، حال ا افتهیفالت قاره گسترش  ربستریاز منابع بستر و ز
 يشتریب یتیو امن يمنافع ماد یساحل ياز کشورها کیکه کدام 

 یآت هايدر پژوهش تواندیاست که م ید کرد موضوعکسب خواه
رسد در خصوص -یوجود، به نظر م نی. با اردیمورد توجه قرار گ

 يراهکار برا نیشده بهتر جادیا يبنگال و مناطق خاکستر جیخل
 توسعه نامهموافقت نیتدو نده،یآ هاياز بروز اختالف يریشگیپ

به  ااست. ت یشانهمپو منفی اثرات و هاتعارض کاهش جهت مشترك
 اندکرده بیرا تصو اهایحقوق در 1982 ونیکشور کنوانس 168امروز 

مبهم  یبا نظام حقوق ياز گسترش مناطق خاکستر يریجلوگ براي و
 تیو صالح يحقوق انحصار ترعیهرچه سر دیبا یآب هايدر پهنه

 ايهیمشخص شود تا رو ییایدر يفضاها نیدر ا یساحل هايدولت
 فراهم گردد. ندهیمسائل آ يمطلوب برا

حدود مناطق  دیاز تحد المللینیقضات و داوران ب نکهیتوجه به ا با
 جادای و انداستقبال نموده ،ییایدر لیما 200فالت قاره فراتر از 

با  رونیاند، از احدود ندانسته دیرا مانع تحد يمنطقه خاکستر
 جیکسب نتا جهت نینو يراهکارها یابیمؤثر دست المللینیب يهمکار

 .ستیدور از انتظار ن انههماهنگ و منصف

 مشارکت نویسندگان

و پیشنهاد بوده نویسنده هر دو و نگارش کلی مقاله بر عهده  انجام
ح و راهنمایی کلی البازخوانی، اص نده دوم ویتوسط نو عنوان مقاله
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مقاله بود.  اولمکاتبات بر عهده نویسنده همچنین کلیه  و مقاله
 صورت همکاري دو سویه انجام گرفت.ها نیز بهلیل یافتهتجزیه و تح

 تشکر و قدردانی

شایسته است مراتب قدردانی خود را از سردبیر و مدیر داخلی محترم 
شناسی جناب آقاي دکتر اکبرپور و تیم ایشان اعالم نشریه اقیانوس

 .دارم

 تعارض منافع

رتقاي اي و مالکیت فکري: اتعارض حرفه«این مقاله بر اساس 
عنوان نویسنده اینجانب به سازمانی و نظریات تخصصی شخصی

 ».مسئول گردآوري شده است
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