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 Background and Theoretical Foundations:  Approximately 7% of the total earth’s area consists of islands in 
different arched, rectangular, triangular, and quasi-geometric shapes that lie in various water zones. A few of these 
islands are divided into groups and formed the "Mid-Ocean Archipelago" and the "Archipelagic States", and this 
diversity has led geographers to consider each archipelago as a unique combination. The rules of the sea and ocean 
have played a very important role in ensuring maritime security and order for centuries. Today, however, the 
necessity of conceptualization and explanation of new concepts governing the law of the sea is felt more than ever 
thanks to military, scientific, and legal developments. The exercise of state authority over maritime areas has long 
been a vital issue, and the principle of territorial jurisdiction in the domestic territory has been an accepted concept 
in customary international law. But the rules of the customary international law of the sea are not effective enough 
to realize the rights of archipelagic States. These customary rules did not provide sufficient practical and legal 
guarantees for the archipelagic States to access mineral resources, energy fields, and fisheries. While it is necessary 
to draw "baselines" to determine the width of the "territorial sea" and other maritime regions, as well as to delimit 
the maritime borders, the archipelagic States encountered greater challenges when drawing their baselines. Finally, 
the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 resolved the doubts by defining the archipelagic States, 
and giving the archipelagic States, that meet the legal requirements, the right to draw the archipelagic baselines. 
Now, these questions come to mind, how did the attempts that the archipelagic States made to exercise their rights 
in the archipelagic waters pave the way for the formulation of Chapter 4 of this convention? And how consistent 
are the archipelagic States’ practice of drawing baselines with the rules of the Convention? 
Methodology: This descriptive-analytical study initially examines the types of baselines, and then discusses the 
possibility of drawing the archipelagic baselines and the right to preserve and establish the lines according to the 
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. 
Findings:  The findings of this study indicate that the identification of the legal status of the archipelagic States has 
been the subject of intensive studies performed on territorial waters since 1920. However, it was not until the 
Decision of the International Court of Justice in the Fisheries Case (United Kingdom v. Norway 1951), that the 
manner of drawing the archipelagic baselines of the archipelagic States was clarified. Given that the manner of 
drawing the archipelagic baselines should be clarified to determine the width of maritime areas, the archipelagic 
States used to face the legal challenges of drawing baselines, delimiting the boundaries of maritime areas, and 
controlling the waters that lie between adjacent neighboring States until the ratification of the United Nations 
Convention on the Law of the Sea 1982. Articles 46 and 47 of this convention could define the archipelago concept 
and describe how to draw the archipelagic baselines to put an end to years of confusion. 
Conclusion:  This study examines many ambiguous factors that the archipelagic States can face and concludes 
that the issues of how to draw the baseline are more controversial than any other topic because baselines are the 
starting point for measuring maritime boundaries and determining the boundaries of overlapping areas with 
neighboring States. Of course, the legislative silence that ruled before the United Nations Convention on the Law of 
the Sea 1982 and the lack of a specific solution for the mid-ocean archipelagic States never prevented these States 
from applying the same procedure as the Decision of the International Court of Justice in the Fisheries (United 
Kingdom v. Norway 1951) and connecting their islands with direct baselines, and claiming the need to pass special 
rules for drawing baselines for the archipelagic States. However, Article 47 of the Convention sets out a set of 
objective rules for drawing the archipelagic baselines, two of which adopt a numerical approach (water-to-land 
ratio/maximum length of baseline) to prevent arbitrary practices of some States such as the United Kingdom, 
Australia, and Cuba that desire to increasingly develop maritime spaces. Paragraphs 3, 4, and 5 of Article 47 adopt a 
qualitative approach to indicate that the archipelagic States can draw a direct archipelagic baseline when they meet 
the legal requirements. Therefore, Articles 46 and 47 of the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 
could provide a correct definition of the archipelago concept and then could indicate the manner of drawing the 
archipelagic baselines. Finally, this study concludes that it is possible to draw the archipelagic baseline based on this 
convention. Moreover, this convention gives the States the right to preserve and establish these baselines. 
Furthermore, an investigation of the practice of the archipelagic States revealed that all archipelagic States have so 
far drawn their baselines by the provisions of Article 47. 
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 پژوهشی همقال

 )حقوق دریا(: 3892 اهایحقوق در ونیکنوانس 06ماده  نییخطوط مبدأ:تب میدر ترس یالجزایرمجمع هایعملکرد دولت یبررس

 2 ، افشین جعفری *3سمیه رسولپورنالکیاشری

 ایران.، تهران ،پیام نور ، دانشگاهعلوم اجتماعی ، دانشکدهحقوق، گروه المللدانش آموخته دکتری حقوق بین 1

 ایران.، تهران ،پیام نور ، دانشگاهعلوم اجتماعیحقوق و  ، دانشکدهحقوق، گروه دانشیار  2
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 11/11/1011.تاریخ دریافت: 

 10/12/1011: بازبینیتاریخ 

 5/11/1011تاریخ پذیرش: .

 

بص ور   یش ده ک ه از من  ر ح م  لیتش ک یری از جزا نیاز مساحت کل زم  %7 باًیتقر مبانی نظری پژوهش: پیشینه و 
 یص ور  گروه به ری جزا نی از ا یگوناگون قرار دارن د. مد دود یآب هایدر پهنه یشبه هندس یچهارگوش، مثلث و الگوها ،یقوس
را ب ر  دان انیتنوع، جغراف  نیاند و همداده لیرا تشک "یال زایرم مع یکشورها"و   "یانوسیاق انیم ال زایرم مع"شده و  میتقس

 یمهم  اربس ی نق ش هاقرن هاانوسیو اق اهایمنحصر به فرد بدانند. قواعد حاکم بر در بیترک کیرا  ایرهیآن داشت که هر گروه جز
 میمه اه نی یو تب یازس ل زوم مهه وم ،یو حق وق یعلم  ،یتوسده ن ام منیُاند، اما امروزه به داشته ییایو ن م در تیامن نیدر تأم
و  یاتی ح ایمس لله رب ازیاز د ییادری  من اق  ب ر ه ا. اعمال اقتدار دولتشودیاحساس م شیاز پ شیب اهایناظر بر حقوق در نِینو

ب وده ام ا قواع د  یعرف  المل لنیشده در حقوق ب  رفتهیپذ یمههوم ،یدر قلمرو داخل ینیسرزم تصالحی اصل و بوده سازسرنوشت
قواع د  نی را نداش ته و ا یال زایرم م ع یالزم جهت احقاق حقوق حقه کش ورها ییکارآ اها،یدر نهیدر زم یعرف المللنیحقوق ب
را  ال یو ش  یان ر  نیادی م ،یب ه من ابع مد دن یال زایرم مع هایدولت یابیدست یبرا یکاف یو حقوق یعمل هاینیتضم یعرف
 کرد.ینم نیتأم
من اق   گ ریو د "ینیس رزم یای در"ع ر   نی یتد یب را "خطوط مبدأ" میمنوط به ترس ییایدر یحدود مرزها دیکه تحد یحال در
 ونیکنوانس " تنهای  در هم راه ب ود. یش تریب هایبا چالش یال زایرم مع یخطوط مبدأ کشورها میاست، ترس یضرور یامر ییایدر

را در ص ور   یال زایرم م عخ   مب دأ  میترس ،یال زایرم معکشور  فیپاسخ داد و ضمن ارائه تدر دهایبه ترد  "1892 اهایحقوق در
 یال زایرم م ع یت الش کش ورها گ ردد،یسوال به ذه ن متب ادر م  نیگونه کشورها م از دانست. حال ا نیدر ا یحقوق  یاحراز شرا

ف راهم  1892اه ایحق وق در ونیفص ل چه ارم کنوانس  نیوتد یرا برا هنیچگونه زم یال زایرم مع هایاحقاق حقوق حقه در آب یبرا
 کرده است؟ یرویپ ونیخطوط مبدأ تا چه اندازه از قواعد کنوانس میدر ترس یال زایرم مع هایدولت هیساخت؟ و رو

خ   مب دأ  میان واع خ   مب دأ، امک ان ترس  یاجم ال یپ   از بررس  ،تحلیل ی-این پ ووهش ب ه ش یوه توص یهی :یشناسروش
 است. را به بحث گذاشته 1892اهایحقوق در ونیخطوط با تمسک به کنوانس نیا تیح  حهظ و تثب ای یال زایرم مع

 لی ذ 1821از س ال  یال زایرم م ع یکش ورها یحق وق تیوض د ییشناس ایافته ها در این پووهش حاکی از آن است که  :هاافتهی
در  یدادگس تر المل لنیب  وانی د یاز رأ شیوج ود ت ا پ  نیبا ا ه است.مطرح بود ینیسرزم هایآب نهیدر زم یمباحث فشرده مطالدات

ب ه  تی داش ت. ب ا عنا ق راراز ابه ام  ایگونه کشورها در هاله نیخطوط مبدأ ا می( نحوه ترس1851نرو )علیه  انگلستان یریگیماه هیقض
 یکش ورها یحق وق ه ایاس ت، چ الش ریپ ذ-خطوط مبدأ امک ان میترس یشرح چگونگ هیدر سا ییایعر  مناق  در نییکه تد نیا

حق وق  ونیکنوانس  بیت ا تص و ایرهیجز انیم هایو کنترل آب ییایحدود مناق  در دیخطوط مبدأ، تحد میترس یبرا یال زایرم مع
و  ال زایرم م عمهه وم  فی توانس ت ض من ارائ ه تدر1892 اه ایحق وق در ونیکنوانس  07و  04مواد  و نهایتاً افتیادامه  1892اهایدر
 دهد. انیپا المللنیتابدان حقوق ب سردرگمی هابه سال یال زایرم معخطوط مبدأ  میترس یچگونگ حیتشر

به این با آن مواجه شود  تواندیم یال زایرم معکه کشور  یمبهمو عوامل متددد  انیدر مبا بررسی  این پووهش :یریگجهینت
خطوط مبدأ نقطه  رای، زاست زیبحث برانگ یاز هر موضوع شیخ  مبدأ ب میترس یبه چگونگمباحث مربوط نتی ه رسیده که 

مقابل و م اور است. البته سکو   هیهمسا یبا کشورها یمحدوده مناق  همپوشان کنندهنییو تد ییایدر یمرزها یرگیآغاز اندازه
هرگز باعث نشد  یانوسیاق انیم یال زایرم مع یکشورها یبرا وهیو نبود راهکار و1892اهایحقوق در ونیاز کنوانس شیپ ینیتقن
( و 1851نرو ) علیه انگلستان یریگیماه هیدر قض یدادگستر المللنیب وانید یمشابه با اتکا به رأ هیکشورها از اعمال رو نیا

نیسرزم یخطوط مبدأ برا میترس یقواعد خاص برا بیلزوم تصو یو قرح ادعا میکشورشان با خطوط مبدأ مستق ریاتصال جزا
 یال زایرم معخ  مبدأ  میترس یرا برا ینیاز قواعد ع ایم موعه ونیکنوانس 07مادهبا این وجود،  .ندمنصرف شو یریجزا های

از اعمال  یری/ حداکثر قول خطوط مبدأ( با هدف جلوگنی) نسبت آب به زمیعدد کردروی با که دو مورد از آن دهدینشان م
 یشده است. بندها نیتقن ییایدر یفضاها ندهیو کوبا جهت توسده فزا ایهمچون انگلستان، استرال ییخودسرانه کشورها هیرو

 یال زایرم معخ  مبدأ  میدر ترس میخ  مبدأ مستق میترس  یشرا تیلزوم رعا کنندهانیب ،یهیک کردیبا رو زین 07ماده  5،0،5
 فیزمان با ارائه تدرهم  07و  04توانست قب  مواد 1892 ونیکنوانس بنابراین است. یال زایرم مع یکشورها یحقوق تیوضد
 دهیرس  هینت نیبه ااین پووهش  تاً یرا سامان دهد و نها یال زایرم معخطوط مبدأ  مینحوه ترس ،ال زایرم معاز مههوم  یدرست

قابل  1892اهایحقوق در ونیخطوط با تمسک به کنوانس نیا تیح  حهظ و تثب ای یال زایرم معخ  مبدأ  میکه امکان ترس
تاکنون خطوط مبدأ خود را  یال زایرم مع ینشان داد تمام کشورها زین یال زایرم مع هایدولت هیاجرا بوده و مطالده رو

 .اندکرده میترس 07مندرج در ماده   یمطاب  با شرا

 

 واژگان کلیدی:

 ها،دولت هیرو ،یال زایرم معخ  مبدأ 

، 1892 اهایحقوق در ونکنوانسی

 ال زایرم مع
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 قدمهم

ش ده ک ه از من  ر  لیتش ک یری از جزا نیاز مساحت ک ل زم  %7 باًیتقر

در پهنه یشبه هندس یچهارگوش، مثلث و الگوها ،یبصور  قوس یح م

م ورد  511،111از  شیب  ری جزا نی گوناگون قرار دارند. تدداد ا یآب های

 ه اییمرب ع از خش ک لی ما 5،925،111مد ادل  یاعالم شده که مساحت

همچون  برخی و کوچک هابدض آن. ]1[اندداده ختصاصجهان را به خود ا

 یبص ور  گروه  ری جزا نیاز ا یبزرگ است. مددود ینیتوده زم نلندیگر

 یکش   ورها"و  1"یانوس   یاق انی   م ال زایرم م   ع"ش   ده و  میتقس   

ب ر آن  ار دان انیتن وع جغراف  نیدادند. هم  لیرا تشک 2"یال زایرم مع

  .]1[منحصر به فرد بدانند بیترک کیرا  ایرهیداشت که هر گروه جز

 نیدر تأم یمهم اربسی نقش هاقرن هاانوسیو اق اهایحاکم بر در قواعد

و  ی،علمیتوسده ن ام منیُداشتند. اما امروزه به  ییایو ن م در تیامن

 شیب اهایناظر بر حقوق در نِینو میمهاه نییو تب سازیلزوم مههوم ،یحقوق

 ربازید از ییادری مناق  بر ها. اعمال اقتدار دولتشودیاحساس م شیاز پ

و اعمال آن  ینیسرزم تصالحی اصل. است سازو سرنوشت یاتیح ایمسلله

شده  رفتهیپذ یمههوم ،داخلی قلمرو در اشخاص به نسبت هاتوس  دولت

 المللنیقواعد حقوق ب ان،یم نیدر ا. ]2[است یعرف المللنیدر حقوق ب

 یالزم جهت احقاق حقوق حقه کشورها ییکارآ اها،یدر نهیدر زم یعرف

 یکاف یو حقوق یعمل هاینیتضم یرا نداشت. حقوق عرف یال زایرم مع

و  یانر  نیادیم ،یبه منابع مددن یال زایرم مع هایدولت یابیدست یبرا

و آب تشیتحت صالح ریجزا یکه اندونز ی. زمانکردینم نیرا تأم ال یش

 یرا آب داخل ریزاج نیب هایآب و دانست واحد کل را هاآن نیواقع ب های

کرد، با مخالهت  یمدرف ینیسرزم هایرا، جزء آب ریجزا یفراسو هایو آب

 نیچن تیآنان تثب. ]5[مواجه شد ییایقدرتمند در یکشورها دیشد

 یآزاد یبالقوه برا یدیرا تهد یال زایرم مع هایدر آب یطیشرا

 .]0[دانستند یاسیو بروز مناقشا  س یانوردیدر

خطوط " میمنوط به ترس ییایدر یحدود مرزها دیکه تحد یحال در

 ییایمناق  در گریو د  0"دریای سرزمینی"برای تدیین عر   5"مبدأ

با  یال زایرم مع یخطوط مبدأ کشورها میاست، ترس یضرور یامر

 اهایحقوق در ونیکنوانس" تنهای در همراه بود. یشتریب هایچالش

 ،یال زایرم معکشور  فیو ضمن ارائه تدر ادپاسخ د دهایبه ترد 5"1892

 نیدر ا یحقوق  یرا در صور  احراز شرا یال زایرم معخ  مبدأ  میترس

 .گونه کشورها م از دانست

 یتالش کشورها گردد،یسوال به ذهن متبادر م نیا حال

چگونه  یال زایرم مع هایاحقاق حقوق حقه در آب یبرا یال زایرم مع

فراهم  1892اهایحقوق در ونیفصل چهارم کنوانس نیتدو یرا برا نهیزم

                                                                                                  
1. Mid-Ocean Archipelago. 

2. Archipelagic States. 

5. Baselines. 

0. Territorial Sea. 

5. The United Nation Convention On the Law Of the Sea. 

خطوط مبدأ تا چه  میدر ترس یال زایرم مع هایدولت هیساخت؟ و رو

 کرده است؟ یرویپ ونینساندازه از قواعد کنوا

 هاسال رسدیبه ن ر م یال زایرم مع یمطالده عملکرد کشورها با

خ  مبدأ  میالزم در مورد نحوه ترس یقواعد حقوق نتدوی از قبل

الملل  نیب وانید" یکشورها با استناد به رأ نیا یال زایرم مع

 میانگلستان/ نرو ، از خطوط مبدأ مستق یریگیماه هیدر قض 4"یدادگستر

 یرا برا نهیثابت زم هیرو کی  ادیاستهاده کرده و با ا دأخ  مب نییتد یبرا

 یفراهم کردند. برا اهایحقوق در 1892 ونیکنوانس 07ماده  یرگیشکل

مورد  یحقوق ا یادب ،یهیک کردیمطالده با رو نیبه اهداف ا یابیدست

 یقیتحق هایو گزارش هانامهانی،مقاال ،پایدانشگاه هایکتاب یبررس

 مورد استناد قرار گرفته است. المللینیبو  یمل ینهادها

 

 پیشینه و مبانی نظری پژوهش

 الجزایرمجمعخط مبدأ و 
با توجه به موضوع این پووهش الزم است در ابتدا مهاهیمی همچون 

مبدأ این منطقه مورد ال زایری و نحوه تدیین خطوط جزیره، کشور م مع

 بررسی قرار گیرد.

 

 رهیجز
از بند  تیو به تبد 1892 اهایحقوق در ونیکنوانس 121ماده  1بند مطاب 

را  رهیجز کی"  7و منطقه م اور ینیسرزم یایدر ونیکنوانس 11ماده  1

شکل گرفته، با آب احاقه  یدیدانسته است که بصور  قب ینیقطده زم

در  رهیجز ف،یتدر نی. با توجه به ا"از آب است رونیشده و در هنگام مد ب

 دیبا رهیجز یباشد، به عبارت "نیمنطقه از زم" کی دیخود با یحقوق ههومم

 گرید یاز سو 9.]5[داشته باشد ینیزم یتیخورده و ماه وندیپ ایبه بستر در

بوجود آمده باشد، لذا  یبدون دخالت انسان دیبا  ادیدر روند ا رهیجز

مستغرق در بستر  یمیدا سا یتأس ایساخته شده  یجزر هاییبرآمدگ

 ریجزا اهایبر حسب حقوق در رایز .]4[را ندارند رهیجز یحقوق تیوضد ایدر

 زنی هااز آن یناش یمتهاو  هستند و ن ام حقوق یجزر هاییبا برآمدگ

رو  نیباشد. از ا "محاط در آب" دیبا رهیجز نیهمچن. ]7[متهاو  است

خشک متصل هستند عمالً  هاینیجزر به زم مکه هنگا 8"یشن هایتل"

 یهنگام مد در باال" دیبا رهیحز تیدر نها 11.]7[شوندیمحسوب نم رهیجز

مههوم  نیا ریدر تهس یکنواختی قاعده هادولت هیباشد، که البته در رو "آب

 .مشاهده نشده است

با  ری، جزا1892اهایحقوق در ونیکنوانس 121ماده  2اساس بند بر

 نییخود تد یرا برا ییایمناق  در یتمام توانندیمذکور م  یداشتن شرا

 ینیسرزم یکشور دارا -دولت کیاگر  شودیسوال مطرح م نیکنند. حال ا

                                                                                                  
4. International Court of Justice. 

7. The Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone. 

9. Cf. Dissenting Opinion of Judges Bedjaoui, Ranjeva and Koroma. 

8. Sandbar. 

11. Ibid,pp 12-14. 
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 نییکوچک و بزرگ باشد، تد رهیهزار جز نیچند ایچند  ک،یمتشکل از 

 آن چگونه خواهد بود؟ ییایدر یخطوط مبدأ و مرزها

 

 یالجزایرمجمعکشور 

 یدنی، "ال زایرم مع": 1892اهایحقوق در ونیکنوانس فیبا تدر مطاب 

عناصر  رسای و هاکه آب ر،یاز جزا هاییمن مله بخش ریگروه از جزا کی

 و هاآب ر،یبه هم مرتب  ساخته که آن جزا کیرا آنچنان نزد یدیقب

 لیرا تشک یاسیس ای یاقتصاد ،ییایواحد مستقل جغراف کی یدقبی عناصر

واحد مستقل قلمداد شده کیبه عنوان  یخیکه تار نیا ایو  دهندیم

،یدنی کشوری که تماماً از یک یا چند "کشور م مع ال زایری"و 11.]9[اند

 12م مع ال زایر تشکیل شده و ممکن است جزایر دیگر را نیز شامل شود.

 لیتشک یریاز جزا یال زایرم معهر دولت  ییایاساس قواعد جغراف بر

 یقرار دارند، لذا سه احتمال هندس گریکدیشده که در فواصل نابرابر از 

 :آن قابل تصور است یبرا

از دو برابر عر   شیب یدر شداع تصادفی قورکه به یری( جزااول

نشده،  بندیخاص گروه ییالگو چهی در و اندپراکنده شده ینیسرزم یایدر

یقرار م ریجزا نیآزاد ب یایاز در یوسد ییایمناق  در تیوضد نیکه در ا

 .ردگی

 تصادفی قورو به ستندیپراکنده ن ادیکه در فواصل ز یری( جزادوم

 .اندشده بندیآزاد گروه یایدر در ریجزا

کوچکتر  رهیبا چند جز یاصل نیگ از نوع سرزمربز رهیجز کی( سوم

 .گرید ایهیحاش ریدر م اور  هم و در کنار جزا

 

 
 [8] یالجزایرمجمع: اشکال هندسی کشور 3تصویر شماره

 

 ممستقی مبدأ خطوط از استهاده بدد هاسال تیهر سه موقد یبرا

 محاصره هاو اقراف آن نیواقع ب هایو آب ریشد تا همه جزا شنهادیپ

 ،یریگیمحدوده ماه نییخطوط به عنوان شاخص جهت تد نای. شوند

 یحقوق  یتوانست شرا ییایو در یو استهاده از حقوق مددن یانوردیدر

 .دینما تیرا تثب یال زایرم مع هایدولت

                                                                                                  
 .1892حقوق دریاها ، کنوانسیون  04ماده  2بند . 11

 .1892، کنوانسیون حقوق دریاها  04ماده  1بند . 12

 هایکه بحث یزمان 1821از دهه  یال زایرم مع یکشورها تیوضد

 ینیسرزم هایآب نییجهت مطالده تد یفشرده در جوامع مختلف علم

آلوارز در سال   ینو شی. ارائه قرح پدیبرگزار شد، مطرح گرد ریجزا
نیموسسه حقوق ب 11قرح شماره  الملل،نیبه ان من حقوق ب  151820

تحقیقا   15الملل،و ایده موسسه حقوق بین 101824 در سال کایآمر الملل

و اولین  17الملل الههکنهران  حقوق بین 14الملل،هاروارد در حقوق بین

از تالش هایینمونه ،19کنهران  سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها

 ییایجغراف -یمطالدا  حقوق نیاست. م موع ا نهیزم نیدر ا یعلم های

 گرفتیصور  م یال زایرم مع یکشورها انیعمطالبا  مد هیکه در سا

 یدر آزاد ییایدر هایمههوم با منافع قدر  نای آشکار تضاد دهندهنشان

 یردولتیو غ یدولت یبود. لذا نهادها ییایدر یکاربردها ریو سا یانوردیدر

از بروز هرگونه تدار  منافعِ من ر به نقض صلح  یریشگیپ یبرا المللینیب

 یو چگونگ یال زایرم معاز کشور   یدق فیارائه تدر الملل،نیب تیو امن

 .دانستند یخطوط مبدأ آن را ضرور میترس

                                                                                                  
15. See Professor Alvarz,s draft Convention Submitted to the 33rd 

Conference of the ILA, Report of the 33 rd Conference 1924. 

قرف را به ریاست ای بیکمیته 1820 انویه  9الملل در بین شورای اجرایی ان من حقوق

نوی  پروفسور آلوارز جهت تدوین قواعد دریایی در زمان صلح تشکیل داد. قرح پیش

های سرزمینی م مع ال زایر هیچ دستاورد قطدی نداشت و صرفاً در کمیته در مورد آب

مایل دریایی از  5های سرزمینی خود تا عر  ها در مورد آبدولت"بیان داشت :  2ماده 

-با این حال پروفسور آلوارز، پیش "ن جزر آب قادر به اعمال صالحیت هستند.ترینقطه کم

در مورد جزایر واقع "در مورد جزایر و م مع ال زایر را بطور جداگانه ارئه داد:  4نوی  ماده 

های سرزمینی یک دولت، مطاب  قواعد مدرج در ماده در خارج و یا در محدوده بیرونی آب

شود و در صور  وجود های سرزمینی در اقراف جزایر کشیده میبای ویوه از آ، منطقه0

های سرزمینیشان باید بر اساس ماده م مع ال زایر، جزایر کل واحد تلقی شده و وسدت آب

 "از جزایر واقع در دورترین فاصله از مرکز م ع ال زایر محاسبه شود. 0

سال  (American Institute of International Law)الملل آمریکاموسسه حقوق بین  10.

نوی  مشابه قرح آلوارز را ارائه داد و همچون )حوزه ملی(، پیش11در پرو ه شماره  1824

نوی  پیش 7الملل در تدیین حداکثر فاصله بین جزایر ناکام ماند. ماده _ان من حقوق بین

عنوان کل واحد  در مورد م مع ال زایر، جزایر و عناصر تشکیل دهنده آن باید به"بیان داشت: 

باید از دورترین جزایر مرکز  5های سرزمینی آن مطاب  ماده در ن ر گرفته شود و وسدت آب

 ".(Am.J.I.L.,Spec.Suppl.20(1926),pp:318-319)گیری شودم مع ال زایر اندازه

در کنهران  لوزان گردهم آمدند  1827الملل سال پن مین کمیته موسسه حقوق بین 15.

که گروهی از جزایر در صورتی"قرح مقدماتی اینگونه پیشنهاد دادند که:  5و در ماده 

که جزایر حاشیه گروه از یکدیگر بیشتر از دو متدل  به یک کشور ساحلی باشند و در جایی

ای فاصله نداشته باشند، این گروه باید کل واحد در ن ر گرفته برابر عر  دریای حاشیه

ها ان ام گیریترین نقاط جزیره کشیده شده است اندازهشود و باید از خطی که بین دور

 .(Institutde Dorit International: 1927,Vol 33:81) ".شود

نوی  را برای اولین سه پیش 1828الملل سال تحقیقا  هاروارد در حقوق بین 14.

های سرزمینی مطرح ها و آبالملل در زمینه ملیت، مسلولیت دولتکنهران  حقوق بین

... "های سرزمینی، جزایر جداشده مورد بحث قرار گرفت: نوی  آبپی  7کرد. درماده 

ای از ای در اقراف یک جزیره یا در اقراف یک خشکی که فق  در مرحلهدریای حاشیه

جزر و مد در سطح آب قرار گرفته است، به میزان سه مایل دریایی از خ  جزیر به همان 

  ".(Am.J.I.L.,Spec.Suppl.23(1929),p.275)گیری شوداندازه سرزمین اصلی اندازه
 

19. The First United Nations Conference on the Law of the Sea 

(UNCLOSI). 
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(، کشور پرتغال اظهار 1851الهه) المللنیخالل کنهران  حقوق ب در

دهنده را کل  لیتشک ریجزا هیکل ،یال زایرم مع یداشت: درکشورها

م موعه اندازه رهیجز نیرا از دورتر ینیسرزم یایواحد درن ر گرفته و در

اهم  یال زایرم مع هایارائه شد که دولت یقرح زمان نیا 18شود. یرگی

 هایبر آب ینیسرزم تیخود را جهت گسترش صالح المللینیب ا اقدام

مثال؛ دانمارک با استناد به  یمتمرکز کرده بودند. برا رشانیاقراف جزا

های م مع ال زایری اقراف جزیره بزرگ خود تمام آب 21"قانون شیال "

با مخالهت  دهیا نیا 21اعالم کرد. "های م مع ال زایرآب"گرینلند را 

مواجه شد،  کایمتحده آمر اال یا وهیکنندگان کنهران  به و کتشر دیشد

بصور   رهیهر جز یمنهرد برا ینیسرزم یایدر نییخواستار تد نانیا

مشترک کنهران   دگاهید کیبه  یابیعدم دست یدر پ .]11[مستقل بودند

 نیکسب نکرد. با ا یال زایرم مع یکشورها نهیدر زم یتیالهه موفق

 ریاقراف جزا ال زایرم مع هایآب 22دولت کوبا، زین 1850سال  روجود د

 هاکوبا را آب یاصل رهیاقراف جزای هبزرگ و کوچک و ارتهاعا  صخر

 .]0[کرد ییشناسا داخلی

تالش کردند با استناد به  یال زایرم مع یاز کشورها یادامه برخ در

انگلستان/  یریگیماه هیدر قض یدادگستر المللنیب وانید یرأ

 هایدور را آب اریدر فواصل بس یخود حت ریجزا نیب های(، آب1851نرو )

 ردسامب 12در  یآن اندونز یو در پ نیپیلیف. ]11[ندینما فیتدر یداخل

کل سازمان  ریخطاب به دب 1857دسامبر  15در  ی یو ف وی، مالد1855

 .کردند نییتد یکشورشان را آب داخل ریجزا نیب هایملل متحد آب

راجع به  1859و منطقه م اور ینیسرزم یایراجع به در ونیکنوانس در

خطوط  نییو تد یال زایرم مع یوضع مقررا  خاص در خصوص کشورها

و تنها مقررا  ذکر شده در خصوص  دهینگرد ایاشاره هامبدأ آن

است.    20"خ  مبدأ مستقیم"برای ترسیم  25"ایال زایر حاشیهم مع"

بود که سه دهه بدد در  ینیمههوم نو یانوسیاق انیم ال زایرم معاصطالح 

 .]11[شکل گرفت 1892اهایحقوق در ونیکنوانس

 هایدر نشست ی یو ف  یمور ریجزا ن،یپیلیف ،یاندونز یکشورها

داشتند که مههوم  دیتاک اهایکنهران  حقوق در نیدومِ سوم تهیکم

اقالق شود که ارتباط تنگاتنگ  یبه کشور دیبا "ال زایرم مع"

 هایو آب ریاز جزا یگروه انیم یو فرهنگ یاقتصاد ،یاسیس ،ییایجغراف

به  یخیاز من ر تار ریجزا نکهیا ای و باشد داشته وجود هاآن نیماب یف

                                                                                                  
18. League of Nations Document C.74.M.39.1929 V reproduced in official 

Documents :Conference for Codification International Law, 24AJIL 

(Suppl.1930),pp.33-34. 

21. Fisheries Act. 

21. See,e.g., Neutrality Decrees of 27 January 1927 and 11 September 

1938, and enactments concerning Fishing and Hunting in Greenland waters 

of April 1,1925, May 27,1950, June 7,1951 and November 11,1953. 

22. Article 6,para 2, of the Decree of January 8,1934,Provides: The waters 

situated between the Islets of cays and the Main land of Cuba are Internal 

waters. 
25. Coastal Archipelagos. 

20. Straight Baselines. 

پشت خطوط مبدأ تابع  هایآب یطیشرا نیدر چن 25وابسته باشند. گریکدی

از کشورها با هدف  یاست. در مقابل تدداد یال زایرم معکشور  تیحاکم

 نتضمی و ترکوتاه یرهایکاال و مسافر از مس المللینیب یانوردیاستمرار در

 هایموجود در آب هایعبور از تنگه یو آزاد ین ام هاییشتامکان تردد ک

 رایز. ]11[را مطرح کردند ریم اور جزا ییایدر یو راهروها یال زایرم مع

و  یعرف المللنیحقوق ب هایبه آموزه یاز اصول متک یانوردیدر یآزاد

خاص ندارد،  یکه ضمانت اجرا. ]12[است افتهیتوسده یمقبول کشورها

ارتباط  المللینیبا ن م ب ،یانوردیدر یاست که ح  آزاد یدر حال نیا

کنهران  سوم  تیدر نها یپ  از مذاکرا  قوالن .]15[دارد میمستق

منافع  نیتوازن ب  ادیتوانست با ا اهایسازمان ملل متحد در مورد در

 یحقوق  امبار ن نیاول یبرا یال زایرم مع یمخالف و کشورها یکشورها

بخش چهارم  لیذ یانوردیدر یگونه کشورها را بر اساس اصل آزاد نیا

تا  04مواد   هیدر نت. ]01[دینما نیتدو 1892 اهایحقوق در ونیکنوانس

 تیو صالح تیحاکم یریبطور چشمگ1892اهایحقوق در ونیکنوانس 50

را  رشانیجزا یفراسو ییایجهان بر مناق  در هایینوع خاص از خشک نیا

 .]15[نمود نیتضم

 

 شناسی پژوهشروش

ان واع خ    یاجم ال یپ  از بررستحلیلی، -این پووهش به شیوه توصیهی

 نی ا تی ح  حه ظ و تثب ای یال زایرخ  مبدأ م مع میمبدأ، امکان ترس

 را ب ه بح ث گذاش ته 1892اهایحقوق در ونیخطوط با تمسک به کنوانس

 است.

 

 ها و نتایجیافته

 خطوط مبدأ

محدوده  کنندۀنه تنها مشخص ،(ییو هوا ییایدر ،ینیزممرزها فارغ از نوع)

آغاز  ینقطه یکنندهنییمرزها تد نیبلکه هم باشندمی هادولت تیحاکم

حهظ  یکشور برا کی یاست. لذا مرزها زین المللنیاِعمال حقوق ب

جهان از  یکشورها گریآن در مقابل د تیاستقالل و مشخص شدن وضد

 .]41[برخوردار است ییبه سزا تیاهم

 هایمنطقه یریاندازه گ یمبنا "یخ  ساحل" دیقب  قاعده با بر

 ییایبه نوع ساحل و ساختار جغرافکه با توجه . ]71[ردیقرار گ ییایدر

محصورکننده و  م،یمستق ،یچهار نوع خ  مبدأ عاد یکشور ساحل

بکار گرفته شود. از  ایهینقاط پا نییتد یبرا تواندیم یال زایرم مع

هر کشور  ییایدر یمرزها میترس یبرا ییخطوط مبدأ مبنا که ییآن ا

یم نییم اور ساحلشان تد هایکشور را بر آب تیو صالح کندیفراهم م

 یابیخطوط مورد ارز نیاعمال هر کدام از ا  یالزم است شرا نیبنابرا کند،

                                                                                                  
25. Third United Nations Conference on the Law of the Sea, 9 Aug 1965.UN 

Doc,A/Conf.62/C.2/L.49;Also See: M.H.Nordquist(ed),1985.United Nations 
Convention on the Law of the Sea 1982: A Commentory,Vol.1,p.77. 
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با  میستقاز آن ا که خ  مبدأ محصورکننده ارتباط م .]91[ردیقرار گ

 .مکنییآن صرف ن ر م یندارد، از بررس  یموضوع تحق

در حوزه  یجهان تیمقبول یعادالنه، برابر و دارا ین م حقوق  ادیا

در  تیو گسترش صلح و امن المللینیب هایو کاستن از تنش اهایحقوق در

حقوق  ونیآن از اهداف تمام کنوانس رزندهیاز منابع زنده و غ برداریبهره

از مهم موارهخطوط مبدأ ه رامونیمباحث پ انیم نیدر ا .]18[است اهایدر

 یاصطالح خ  مبدأ برا. ]21[بوده است اهایمسائل مداصر حقوق در نتری

و منطقه  ینیسرزم یایراجع به در ونیکنوانس 5بار در ماده  نیاول

قواعد  ،یمطرح شد. بطور عموم ینیتقن ایدر قالب قاعده 1859ن ار 

 دگاهید زو چه ا المللنیمربوط به خطوط مبدأ چه از من ر حقوق ب

 کن؛یل شوند،یم یتلق ینیسرزم یایاز مباحث مربوط به در یبخش ینیتقن

در ماده  "...ینیسرزم یایعر  در یریاندازه گ ی... برا "استهاده از عبار  

است که در  تیواقد نینشان دهنده ا 1892اهایحقوق در ونیکنوانس 5

 .]21[است ییایمناق  در هیحدود کل دیواقع خ  مبدأ مرجع تحد

 

 یخط مبدأ عاد
در امتداد سواحل و  24"خ  جزر آب" یعام، خ  مبدأ عاد فیتدر کی در

ی خارجی بنادر دائمی در هنگام اقراف جزایر است. این تدریف محدوده

و  27"های مرجانیصخره"جزر و مد و خ  جزر آب در اقراف ارتهاعا  و 

دولت هی. روشودیشامل م زیرا ن ریجزا 29"ایهای حاشیهصخره"همچنین 

نیب وانیدر ن ر گرفته و د یآب را به عنوان خ  مبدأ عاد جزر خ  ها

 :]22[انگلستان/ نرو  اظهار داشت یریگیماه یدر رأ یدادگستر الملل

جزر  نتریخ  پست ،ینیسرزم یایعر  در یریبه من ور اندازه گ "

دو جزر و مد است که  نیا نیانگیم ایمد آب،  نیآب در مقابل خ  باالتر

 ."دشده باش رفتهپذی هادولت هیدر رو یبه قور کل

 یدانیهمچون مشاهدا  م یعوامل ،یتوجه داشت که از ن ر فن دیبا و

در  اهایدر یو حرکا  عمود یجزر و مد هایمستمر داده هاییابیو ارز

مدموالً . ]52[موثر است اریخ  مبدأ بس نییتد ینقاط مبنا برا  یدق نییتد

شاخص یبررس ازخ  جزر آب  نترینییپا نییتد یبرا یساحل یکشورها

یساله استهاده م ستیب یبازه زمان کیدر  یو هواشناس ین وم های

 .]02[کنند

توجه به  ییایدر یمرزها میبه من ور ترس یخ  مبدأ عاد نییتد در

به  یازین ،یاست. اول( در صور  اعمال خ  مبدأ عاد یضرور ریموارد ز

که  ی. بر خالف زمانستین یکشور ساحل یاعالم و انتشار فداالنه آن از سو

 خ  و هاخ  محصورکننده رودخانه م،یخ  مبدأ مستق یکشور ساحل

اعالم و منتشر  دیحالت با نیکه در ا کندیم میترس ال زایرم مع مبدأ

 .شود

                                                                                                  
24. The Low Water Line. 

27. Atoll Reefs. 

29. Fringing Reefs. 

خطوط مبدأ در قول ساحل خود  گریاز انواع د ی( اگر کشور ساحلدوم

آن کشور لحاظ  یفر  برا شیبصور  پ یاستهاده نکند، خ  مبدأ عاد

 .]52[شودیم

  یدق نییتد ،یانطباق خ  جزر آب با خطوط مبدأ عاد لی( به دلسوم

ممکن  ایمثال؛ باال آمدن در یبرا. ]52[است یضرور اریبس ایسطح آب در

جزر آب  نتریبر خطوط مبدأ و حد پست ایاست به قرز قابل مالح ه

به منطقه یرسدر دست یقیعم یامدهایپ تواندیم رییتغ نیا 28بگذارد. ریتأث

 .و منابع آن داشته باشد یاقتصاد ،منافعییایدر های

مورد  ،یخطوط ساحل ثباتییب لیمحل خ  مبدأ بدل ریی( تغچهارم

 یبرا ییایدر هاینقشه یاست. لذا بروز رسان المللینیجامده ب رشیپذ

 یبخش ضرور نانیو ن ار  اقم تیریو اعمال مد یانوردیدر یمنیا نیتأم

 .]42[است

 

 
 ی: خط مبدأ عاد2رهشما ریتصو

 

 میخطوط مبدأ مستق
 میترس یبرا یدیبار از روش جد نیاول 1855 هی وئ یبا فرمان سلطنت نرو 

 یریخطوط مبدأ اقراف سواحلش استهاده کرد که الزمه آن به کارگ

کشور بود. تهاو  بارز خ  مبدأ  نیا یدر خ  ساحل میخطوط مستق

در  میاست که خطوط مبدأ مستق نیا یو ن ام خ  مبدأ عاد میمستق

 .]72[شودیم میساحل ترس تداعر  آب و نه در ام

 
 .]26[ :منبع میو خطوط مبدأ مستق ی: تفاوت خط مبدأ عاد1شماره ریتصو

 

و  هایدگیچیپ سازیساده م،یخطوط مبدأ مستق میاز ترس هدف

احراز  یبرا ینی، اما نبود ضواب  ع]92[خ  ساحل است هاییناهموار

                                                                                                  
یکی از مسائلی که در ترسیم خ  مبدأ عادی تأثیرگذار است، افزایش سطح آب دریاها  28.

به دلیل تغییرا  اقلیمی در پی مداومت گرمایش زمین است. با افزایش سطح آب دریا، 

ترین جزر آب و متداقب آن نقاط مبنا جهت ترسیم خ  مبدأ عادی تغییر مکان خ  پست

نشینی حد بیرونی مناق  دریایی و وط مبدأ، باعث پیشروی یا عقبکند و تغییر در خطمی

 شود. برای مطالده بیشتر رجوع کنید به :های دولت ساحلی میصالحیت
Anthony A. Leiserowitz (2005)." American Risk Perceptions: Is Climate 

Change Dangerous?,Risk Analysis,Vol.25.No.6. 
 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Leiserowitz%2C+Anthony+A


 Somayeh Rasoulpour Nalkiyashary & Afshin Jafari سمیه رسولپورنالکیاشری و افشین جعفری 

 

(92) 

 یو استهاده از عبارا  کل 189251 اهایحقوق در ونیکنوانس 7ماده   یشرا

از  ایهیحاش"، "در خ  ساحل  یعم یدگیو بر یوجود فرورفتگ"همچون 

در  یساحل یسبب شده دست کشورها "میم اور  مستق"و  "ریجزا

گسترش  یگوناگون برا یرهایو ارائه تهس میکاربرد خطوط مبدأ مستق

قواعد حاکم بر خطوط مبدأ   هیدر نت .]82[باز باشد ییایمناق  در

 یادیبوده و اعمال قواعد آن در سواحل خاص تا حد ز یانتزاع میمستق

 .قرار دارد یساحل تدول دیتحت صالحد

 

    
 می: خطوط مبدأ مستق0شماره ریتصو

 های عمیقنوع دوم: ساحل با فرورفتگی    اینوع اول: سواحل با جزایر حاشیه
 

 یالجزایرمجمعخطوط مبدأ 
در بخش  یال زایرم مع یکشورها یخاص برا ین ام حقوق رشیپذ با

 توانندیم ال زایرم مع نی، ا1892اهایحقوق در ونیچهارم کنوانس

خود انتخاب نموده و آن ریجزا نتریشرفتهیپ ینقاط را بر رو نتریشرفتهیپ

خطوط در  نیدهند که از ا وندیپ گریکدیبه  یممستقی خطوط با را ها

 میدر ترس .]21[شودیم ادی یال زایرم معاها به خطوط مبدأ یحقوق در

 ونیکنوانس07ماده  1مطاب  بند یال زایرم مع میخطوط مبدأ مستق

 :وجه به دو مسلله الزم است1892اهایحقوق در

کشور  کی یبه جا[ "ال زایرم مع" اول( استهاده از عبار  

 یانوسیاق ال زایرم معمهم است که هر  نای دهندهنشان ]ال زایرم مع

 ییایدر یحدود مرزها دیتحد یبطور جداگانه خطوط مبدأ را برا دیبا

که ممکن است  کندیم تیحما ریتهس نی. عبار  مذکور از ادینما میترس

داشته  یال زایرم معخ  مبدأ  کیاز  شیب یال زایرم معهر کشور 

 ریم موعه جزا کیاز  شیمتشکل از ب یکشورها نکهیتصور ا رایز .]51[با

 یکیموافقت کرده باشند که فق  در  07و  04مواد  بیبا تصو یطیدر شرا

 ریباشند، غ یال زایرم معمبدأ  خ  میخود م از به ترس هایاز م موعه

 .]82[است رشیقابل پذ

 فیتدر1892اهایحقوق در ونیدر کنوانس "یاصل رهیجز"( اصطالح دوم

 ال زایرم مع یاصل رهیجز ،یاصل رهیوجود من ور از جز نینشده است. با ا

اگر خطوط  ب،یترت نیبه ا ،یال زایرم معدولت  یاصل رهیاست نه جز

                                                                                                  
هایی که خ  ساحل عمیقاً : در محل1892کنوانسیون حقوق دریاها  7ماده  1بند  51.

ای از جزایر در نزدیکی ساحل قرار دارند، برای ترسیم فرورفتگی و بریدگی دارد و یا رشته

توان از خطوط شود میگیری میدأیی که در عر  دریای سرزمینی از آن اندازهخ  مب

 کند استهاده نمود.مبدأ مستقیم که نقاط مناسب را به هم وصل می

شده باشد،  نیمد ال زایرم مع یاصل ریشامل جزا ال زایرم مع یاصل

 .]82[فراهم خواهد شد ونیکنوانس 07ماده  1ندب اریمد

و خطوط  میخطوط مبدأ مستق میقواعد ترس انیم قابل ذکر است که 

وجود دارد. همان قور که  هاییتهاو  و هاشباهت یال زایرم معمبدأ 

خطوط را  نیا توانندینم میخ  مبدأ مستق میدر ترس یساحل یکشورها

 ایآزاد  یایرا از در گریکشور د ینیسرزم یایکنند که در میترس یبه نحو

خ   میدر ترس تیمحدود نی، ا]51[ندیجدا نما یاقتصاد ینحصارمنطقه ا

 یارهایوجود، بر خالف مد نیبا ا .]52[وجود دارد زین یال زایرم معمبدأ 

سن ش خطوط مبدأ  اریمد م،یسن ش خطوط مبدأ مستق یهیصرفاً ک

 یکم  یارهایمد ونیکنوانس 07ماده  یبا استناد به بندها یال زایرم مع

 .را دربردارند یهیوک

 

 
 [ 11] یری: خطوط مبدأ مجموع الجزا5شماره  ریصوت

 

 ینسبت آب به خشک
به  یال زایرم مع یکشورها لیتما نیتدادل ب  ادیا یقاعده برا نیا

از  یریجلوگ یبرا المللینیخود با منافع جامده ب هایگسترش آب

است.  یدولت ساحل تیتحت حاکم یاقانوس یفضاها یمنطق ریگسترش غ

 میترس ایبه گونه دیبا یال زایرم معاشاره دارد که خطوط مبدأ  نیهمچن

پوشش  یبه خشک یآب هینسبت ناح تیرا با رعا یاصل ریجزا هشوند که هم

 دیبا یال زایرم معمبهم است و در هر کشور  اریبس "یاصل"دهند. مههوم 

 ،یاز جمله اندونز ییکشورها. ]05[ردیقرار گ یمورد بررس ینعی صور به

 اندنستهتوا یو باربودا همگ گوایو آنت ویو توباگو، مالد دادینیتر ن،یپیلیف

را در خود  یاصل رهیمههوم جز یال زایرم معخطوط مبدأ  میهنگام ترس

 یبرخ تیموجب رد صالح ،یبه خشک یآب هینسبت ناح تیدهند.رعا یجا

خود به عنوان کشور  یمدرف برای زاپن و انگلستان همچون هادولت

 .]55[شده است یال زایرم مع

 

 خطوط مبدأ هایخططول پاره
خ کل پاره %5تنها  1892 اهایحقوق در ونیکنوانس 07ماده  2بند مطاب 

 ییایدر لیما 125تا  111 نیب تواندیم یال زایرم معخطوط مبدأ  های

قابل  هایخ در تدداد پاره یتیمحدود چیه نکهیشود. با توجه به ا میترس

 اگر دهدیحساب ساده نشان م کیخطوط مبدأ وجود ندارد با  یبرا میترس

قابل  یلیما 111از  شیخ  ب چهی عمالً نکند ت اوز 55 از هاخ تددا پاره
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 یرا با چالش جد یال زایرم مع یبند کشورها نیعمالً ا ست،ین میترس

 .]28[کندیمواجه نم

 

 خط جزر آب نتریاستفاده از پست

 سا یتأس ای ییایفانوس در: دو استثناء است: اول یدارا 07ماده  0بند

( آن که بهیگرفتگ-اعالم خطر مه یسکوها ایبازتابنده  ی)رادارها مشابه

که تمام  یجزر هاییبرآمدگ :هستند و دوم ایباالتر از سطح در دائمی قور

 یایقرار گرفته که آن مسافت از عر  در یاز آن در مسافت یبخش ای

 .کندیت اوز نم رهیجز نیکترینزد ینیرزمس

، خطوط 1892 اهایحقوق در ونیکنوانس 7ماده  0 خالف بندبر  هینت در

مشروط بر  یجزر یها-یبا توجه به برآمدگ تواندیم یال زایرم معمبدأ 

بنا به  گرید یشوند.از سو میترس ونیکنوانس 07مندرج در ماده   یشرا تیرعا

 یزرج هاییبرآمدگ 1892 اهایحقوق در ونیکنوانس 15ماده  2بند  حیتصر

 رهیجز کی ایو  یکشور اصل ینیسرزم یایاز عر  در شیب ایکه در فاصله

خطوط مبدأ  مینخواهند داشت و در ترس ینیسرزم یایخود در یقرار دارند برا

 .]42[شوندی( لحاظ نمی)نه خ  مبدأ عاد میمستق

 

 یساحل هیهمسا هایدولت
 5بند   یدر جهان وجود داشته باشد که شرا یمناق  کم رسدین ر م به

در آن قابل قرح باشد و  1892 اهایحقوق در ونیکنوانس 07ماده  4و 

 میترس ایگونهبه یال زایرم مع یکشورها یال زایرم معخطوط مبدأ 

 51در ماده  اما الز نیا .]45[مذکور نقض نگردد یشده تا الزاما  بندها

 یال زایرم مع یکشورها نیمورد توجه قرار گرفته است و در ب زین

و  یاندونز رمدمولیغ ییایجغراف  یشرا لیبدل 51و ماده  07ماده  4و5بند

 .]75[برخوردار است ایوهیو تیاز اهم یاندونز یو برا دیگرد نیتدو یمالز

 یم دد نسبت آب به خشک ینیبازب
یرفع نگران یقابل اجراء است، برا یبند که به سخت نیدوم ا بخش

به  باشد،یآب م ریدر ز ایسواحل گسترده یکشور باهاما، که دارا های

 .شده است نی، تدو 51"تند بیبا ش یانوسیفال  اق"از  ایعنوان نمونه

کنهران  سازمان ملل متحد در مورد  نیدوم سوم تهیجلسه کم در

را  یتیحما نیباهاما لزوم چن ندهی، نما1870آگوست  12در  اهایحقوق در

را  هاتیخاص از محدود یسواحل باهاما ... چالش"داد که:  حیتوض گونهنیا

تند  اریبس بیکم عم  با ش اریاقراف باهاما بس هایآب رایز دهدیارائه م

 .]95[را بوجود آورده است یرین  یب هایهستند که دامنه

 انیب 07ماده  7هستند، بند  ایاز بستر در یسواحل جزئ نیا اگرچه

شود و دولت -یم زنی هاآب گونهنیشامل ا یکه مساحت خشک کندیم

محاسبه  یبرا یخشک هناحی عنوان به را هاآب نیا تواندیم یال زایرم مع

 .ردیدر ن ر بگ 07ماده  1بر اساس بند  ینسبت سطح آب به خشک

 

 یو ادار یالزامات فن

                                                                                                  
51. Steepsided Oceanic Plateaus. 

 یکشورها یانتقال ادعاها یدو بند برا نیبه الزاما  ا یبندیپا

 یضرور اریبس المللینیخطوط مبدأ به جامده ب میدر ترس یال زایرم مع

  .شده است تیمذکور رعا یاست که تاکنون توس  کشورها

 

 یالجزایرمجمع هایدولت هیرو
 یکشور ادعا 22، درم موع 1892اهایحقوق در ونیاز زمان اندقاد کنوانس 

 07و با اتکا به ماده  52بودن را مطرح کرده ال زایرم مع تیوضد

در . ]85[نمودند یال زایرم معخ  مبدأ  میاقدام به ترس ونیکنوانس

یمبدأ م وطخط میمربوط به ترس یال زایرم مع هایدولت هیرو یبررس

 :توجه داشت لیبه موارد ذ توان

خ  مبدأ  میدر ترس یال زایرم مع ی( تمام کشورهااول

 1مندرج در بند  یخشک هیبه ناح یآب هیشرط نسبت ناح یال زایرم مع

 ریجزا"خ  مبدأ  میموجود، ترس استثنای تنها. اندکرده تیرا رعا 07ماده 

مارشال است.  ریجزا یجمهور ریاز دو گروه جزا یکی 55"راتاک ایرهیزن 

 پیک"البته  .]01[است 8:54:1راتاک  رهیدر زن  نیمنسبت آب به ز

 میخطوط مبدأ مستق یطیدر شرا زین 1877در سال  50 "ورد)دماغه سبز(

کشور  نیدر ا یکرد که نسبت آب به خشک میخود را ترس یال زایرم مع

پ ورد یقرار گرفت و ک کایمتحده آمر اال یبودکه مورد اعترا  ا 12:5:1

 یموجود خطوط مبدأ مذکور را برا هایدر پاسخ به اعترا  1882در سال 

 یجمهور. ]5[اصالح کرد 1892اهایحقوق در ونیکنوانس 07انطباق با ماده 

هند، متشکل از  انوسیواقع در اق یال زایرم معبه عنوان کشور  شلیس

 تینسبت مذکور را رعا 5و2و1گروه  ریدر جزا زین ایرهیچهار گروهِ جز

 55 .نکرده است

خطوط  1892اهایحقوق در ونیکنوانس 07ماده  2( بر قب  بنددوم

تا  یبه استثنا دیت اوز نما ییایدر لیما 111از  دینبا یال زایرم معمبدأ 

تا  لیما 111تدداد کل خطوط مبدأ محصورکننده که ممکن است از  5%

فق   یال زایرم معکشور  22 نی. در بدیت اوز نما لیما 125حداکثر 

هستند  لیما 111از  شیب یال زایرم معخطوط مبدأ  یههت کشور دارا

 .نشده است میترس لیما 125فراتر از  یخط چیو ه

از کل  %2:4مدادل  ،یاندونز جمهوری مبدأ خطوط از خ پاره پنج

است. قول  ییایدر لیما 111از  شیآن ب یال زایرم معخطوط مبدأ 

 ریمارشال در گروه جزا یجمهور یال زایرم معاز خطوط مبدأ  2:8%

شده است. خ  مبدأ  میترس ییایدر لیما 111فراتر از  زین 54کیرال

است. خ   لیما 121:5مدادل  54-57در بخش  ویمالد یال زایرم مع

 یدر پ زین 50-55نو در بخش شماره  نهیپاپوآگ یلیما 170:79مبدأ 

                                                                                                  
52. See: Barbara Kwiatkowska and Etty R. Argoes, Archipelagic State 

Regime in Light of the 1982 UNCLOS and State Practice,1991. 

55. Ratak Chain Islands. 

50. Cabo Verde. 

55. Group1: Mahe and other islands(Water-to-land ratio:10.58:1); 

Group2:Farquhar and providence Atolls(Water-to-land ratio:239.93:1); 
Group3:Cosmoledo Atoll and Astove islands(Water-to-land ratio:44.5:1).  
54. Ralik Chain Islands. 
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در سال  یقانون داخل یبازنگر یق کا،یمتحده آمر اال یا هایاعترا 

 یال زایرم معاز م موع خطوط مبدأ  2:87% .]5[اصالح شد 2115

از خطوط  % 2:1و  مانیسل ریاز خطوط مبدأ جزا % 2:1 ن،یپیلیف یجمهور

خطوط مبدأ  گریشده است. د میترس لیما 111مبدأ باهاما فراتر از 

 لیما 111کمتر از  هاانوسیو اق اهایشده در در فیتدر یال زایرم مع

 .]01[است ییایدر

 ایخطوط مبدأ را به گونه یال زایرم مع ی( تمام کشورهاسوم

 یاز جهت کل یخطوط تا حدود قابل توجه نیکردند که ا میترس

 .منحرف نگردند ال زایرم مع

 از خ پاره 9فق   یال زایرم مع یتمام کشورها انی( در مچهارم

تا  0از نقطه  کنینیدوم یجمهور یمورد ادعا یال زایرم مع مبدأ خطوط

 رایانطباق ندارد، ز ونیکنوانس 07ماده  0خ  مورد ن ر با بند 15نقطه 

قسمت موجود  نیدر ا یجزء ارتهاعا  جزر و مد ایرهیجز چیه

 .]01[ستین

  

 
 [04] کنیدومن یجمهور یالجزایر: خطوط مبدأ مجمع7شماره  ریتصو

 
 

 هاینامهاحترام به تواف  ون،یکنوانس 07ماده  4و 5( الزاما  بندپن م

و  یسنت یریگیشناختن حقوق ماه تیکشورها و به رسم ریموجود با سا

 یتوس  کشورها ه،یهمسا یمشروع کشورها هایتیفدال ریسا

 .]50[شده است تیتاکنون رعا یال زایرم مع

صرفاً مختص  07ماده  7( با استناد به مطالب ارائه شده بند ششم

از  یا-مثل باهاما است که بخش عمده یال زایرم مع یکشورها

 ال زایرم معوجود  نیکم عم  قرار دارد. با ا هایآب ریسواحلشان در ز

نو در  نهیپاپوآگ ال زایرم معآنتونگ جاوا و  یمرجان رهیدر جز مانیسل

 یبرا 7از بند  مندیاتومان و تاوو مدتقدند امکان بهره ینمرجا ریجزا

 رهیدر جز مانیسل ال زایرم مع .]58[خطوط مبدأ فراهم است میترس

را اعمال نموده  07ماده  7بند  55-50آنتونگ جاوا با پاره خ   یمرجان

موارد ذکر  ندورافتاده همچو یمرجان ریادعا کرد جزا توانیاست. اگرچه م

برخوردار است؛به ن ر  ال زایرم مع فیاز تدر 04شده مطاب  بند ب ماده 

 4اعمال ماده  یدیقب هاییوگیو نیچن یقاعده مناسب برا رسدیم

 57 .باشد 1892 اهایحقوق در ونیکنوانس

 
 . ]18[ (مانیسل ریآنتونگ جاوا)جزا ی: صخره مرجان6شماره ریتصو

 

 یال زایرم مع( انتقال اقالعا  مربوط به خطوط مبدأ ههتم

سازمان ملل متحد ارجاع شده است.  رکلیگانه تاکنون به دب 22 یکشورها

کشور مختصا   نیاست، البته ا یاستثناء جزئ کیورد  پیحال ک نیبا ا

اعالم کرده اما  رکلیخود را به دب یاصل یال زایرم معخطوط مبدأ 

( خود را هنوز مشخص نکرده 07ماده 9)بند یکی ئودز هایمختصا  داده

 .]85[است

در استهاده  یال زایرم معشد کشور  انی( همان قور که قباًل بهشتم

در صور  اعمال خ  مبدأ  یمختار است. ول یال زایرم معاز خ  مبدأ 

 انیم نیباشد. درا ال زایرم معکشور  فیشامل تدر دیبا یال زایرم مع

از اعمال هم زمان چند نوع خ  مبدأ  یال زایرم مع یاز کشورها یبرخ

 .استهاده کردند ییایدر یمرزها نییتدجهت 

 لتشکی خ پاره 182از  یاندونز یال زایرم معخطوط مبدأ  ساختار

مورد خ   52و  یال زایرم مع میمورد آن خ  مبدأ مستق 141شده که 

که بدون در ن ر گرفتن  ی یف ریجزا یجمهور .]01[است یمبدأ عاد

خ  مبدأ  وعاست، دو ن ایرهیدا یکربندیپ یکوچکش دارا ریجزا یبرخ

 117بخش   59کرد. میرا ترس یو خ  مبدأ عاد یال زایرم مع میمستق

                                                                                                  
اند، خ  مبدأ در مورد جزایر مرجانی و یا جزایری که از یک رشته صخره تشکیل شده. 57

ترین جزر صخره به قرف دریا است که گیری وسدت دریای سرزمینی خ  پاییناندازه

ساحلی نشان داده های رسمی دولت های مناسب بر روی نقشهوسیله نمودار و عالمتبه

 (.1892کنوانسیون حقوق دریاها  4اند)ماده شده

59. Department of State(United States),Archipelagic and Other Maritime 

Claims and Boundaries(Limits in the sea),No.101,pp 2-4. 
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 JOC. (13)(52): 76-90, Winter, 2023   3043، سال مستانز، فصل 52، شماره31شناسی: جلد اقیانوس

، استهاده از خطوط 58اعالمیه قانون مناق  دریایی جمهوری جزایر مارشال

دهد. خطوط مبدأ م مع ال زایری و خ  مبدأ عادی را مورد تأیید قرار می

نیز ترکیبی از خ  مبدأ عادی و خ  مبدأ  01مبدأ جمهوری کیریباتی

است. کشور  01مستقیم م مع ال زایری)در اقراف گروه جزایر گیلبر (

از سه نوع خ  مبدأ م مع ال زایری،  02م مع ال زایری جمهوری موری 

(. خ  مبدأ م مع ال زایر 2کند)جدول شمارهمستقیم و عادی استهاده می

خ ، خ  مبدأ مستقیم م مع پاره 70بخش است.  77پاپوآگینه نو شامل 

در کشور م مع ال زایری  05خ  خ  مبدأ عادی است.پاره 5ال زایری و 

تووالوا، شرای  جغرافیایی شش جزیره باعث ترسیم خ  مبدأ عادی شد و 

های دیگر خ  مبدأ با خطوط مبدأ م مع ال زایری مشخص شده بخش

  00است.

حقوق  ونیکه کنوانس ستین یتوجه به مطالب ارائه شده، شک با

 یتوانست راه حل منطق ال زایرم مع یحقوق میر  بیبا تصو 1892اهایدر

کند. مطالده و   ادیبوده ا زبرانگی بحث هاکه سال یموضوعات یبرا یو قانون

 07و  04نشان داد مواد  زین یال زایرم مع هایدولت هیرو لیتحل

 یکشورها مندیموثر امکان بهره یتوانست با ارائه راهکار 1892ونیکنوانس

را به دور از تنش و  رشانیجزا رامونیپ ییایاز منابع در یال زایرم مع

 05 .فراهم سازد یاسیمناقشا  س

 

 گیرینتیجه

 انیجهان است که پ  از پا هاییخشک نیرترپذیبیدر زمره آس ال زایرم مع

کارآمد  یحقوق میر  سازیشهاف یگسترده خود برا یاول ادعاها یجنگ جهان

  .را مطرح کردند یال زایرم مع یکشورها فیحقوق و تکال تیجهت تثب

، راجع به 1859و منطقه م اور ینیسرزم یایراجع به در ونیکنوانس

نحوه  نییو تد یال زایرم مع یوضع مقررا  خاص در خصوص کشورها

نداشت و تنها مقررا  ذکر شده در آن  ایخطوط مبدأ آن اشاره میترس

 ایهیحاش ال زایرم مع یبرا میخطوط مبدأ مستق میناظر به ترس

 نیاول یبرا یانوسیاق انیم ال زایرم مع یکشورها ما(، ا0ماده  1است)بند

حقوق  ونیخود را ضمن بخش چهارم کنوانس یقانون تیبار ماه

 .بدست آوردند 1892اهایدر

با آن  تواندیم یال زایرم معکه کشور  یعوامل متددد مبهم انیم در

از هر  شیخ  مبدأ ب میترس یمواجه شود مباحث مربوط به چگونگ

 یامر اهایخطوط مبدأ در حقوق در تیاست. اهم زیبحث برانگ یموضوع

و  ییایدر یمرزها یرگیخطوط مبدأ نقطه آغاز اندازه رایاست، ز یکاربرد

                                                                                                  
58. Republic of the Marshall Islands Maritime Zones Declaration Act 

2016,Part 3,107(1)(2,3). 
01. Republic of Kiribati. 

01. Gilbert Group Islands:Makin, Butaritari, Marakei, Abemama, Aranuka, 

Aranuka, Maiana, Kuria, Tarawa, Abaiang, Nonouti, Tabiteuea, Beru, 

Onotoa. 
02. Mauritius. 

05. National Seas Act 1977,Part V and Schedule1. 

00. Declaration of Territorial Sea Baselines 2012, LN No.6 of 2012. 

 قابل مشاهده است. 1های م مع ال زایری در جدول شماره خالصه رویه دولت. 05

مقابل و  هیهمسا یبا کشورها یمحدوده مناق  همپوشان کنندهنییتد

قابل اجراء و احراز حقوق و  یحقوق میر  نییتد یرو برا نیم اور است. از ا

از  شیپ ینیاست. البته سکو  تقن تیحائز اهم یدولت ساحل فیتکال

 یکشورها یبرا وهیو نبود راهکار و1892اهایحقوق در ونیکنوانس

 هیکشورها از اعمال رو نیهرگز باعث نشد ا یانوسیاق انیم یال زایرم مع

 یریگیماه هیدر قض یدادگستر المللنیب وانید یمشابه با اتکا به رأ

و  میکشورشان با خطوط مبدأ مستق ری( و اتصال جزا1851انگلستان/ نرو )

 یخطوط مبدأ برا میترس یقواعد خاص برا بیلزوم تصو یقرح ادعا

 .ندمنصرف شو یریجزا هاینیسرزم

را  ینیاز قواعد ع ایم موعه 1892اهایحقوق در ونیکنوانس 07ماده

 با که دو مورد از آن دهدینشان م یال زایرم معخ  مبدأ  میترس یبرا

/ حداکثر قول خطوط مبدأ( با هدف نی) نسبت آب به زمیعدد کردروی

و  ایهمچون انگلستان، استرال ییخودسرانه کشورها هیاز اعمال رو یریجلوگ

 یشده است. بندها نیتقن ییایدر یفضاها ندهیکوبا جهت توسده فزا

 میترس  یشرا تیلزوم رعا کنندهانیب ،یهیک کردیبا رو زین 07ماده  5،0،5

 .است یال زایرم معخ  مبدأ  میدر ترس میخ  مبدأ مستق

 1892اهایحقوق در ونیکنوانس 04کشور با استناد به ماده  22 تاکنون

 الزم از پ  هامطرح کردند امروزه و سال یال زایرم مع تیوضد یادعا

که از  دهدیمالح ا  نشان م اهایحقوق در ونکنوانسی شدن االجراء

آن به  ینیع یارهایبخش مد وهیبه و ونیکنوانس 07م موعه مهاد ماده 

 ونکنوانسی با هادولت هیاندک مطابقت کامل رو اریبس موارد یاستثنا

  .داشته است وجود1892اهایحقوق در

 

 مشارکت نویسندگان

و پیشنهاد عنوان بوده نویسنده هر دو و نگارش کلی مقاله بر عهده  ان ام
 و ح و راهنمایی کلی مقالهالبازخوانی، اص و یسندهنودو  هرتوس   مقاله

ه و تحلیل بود. ت زیمقاله  اول ندهمکاتبا  بر عهده نویسهمچنین کلیه 
  دو سویه ان ام گرفت. صور  همکاریهها نیز بیافته

 تشکر و قدردانی 

شایسته است مراتب قدردانی خود را از سردبیر و مدیر داخلی محترم 

      .شناسی جناب آقای دکتر اکبرپور و تیم ایشان اعالم دارمنشریه اقیانوس

 

 تعارض منافع
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یسنده وو نعنوان نویسنده مسلول این انب به تخصصی شخصین ریا  

 «.گردآوری شده استهمکار 
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 :کلما  اختصاری این مقاله شامل موارد زیر است
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 چکیده گرافیکی

[04]یریمجمع الجزا هایدولت هی: خالصه رو3جدول شماره  

مایل 521<بخش  % 3ماکزیمم    
های خطوط مبدأ بخش

مایل 511کمتر از   
 خط مبدأ مجمع الجزایری تعداد مجمع الجزیره نسبت آب به زمین

نام کشور مجمع 

 الجزایری

خطوط مبدأ <مایل 011 * 0  آنتیگوا و باربودا خط مبدأ مجمع الجزایری 0 1:01.0 

مبدأ خطوط <مایل 100 * 0  کیپ ورد)دماغه سبز( خط مبدأ مجمع الجزایری 0 1:19.0 

خطوط مبدأ <مایل 100 * 0  کومور خط مبدأ مجمع الجزایری 0 1:11.0 

خطوط مبدأ <مایل 100 * 0  گرانادا خط مبدأ مجمع الجزایری 0 0:10.0 

0 9:1 % خطوط مبدأ <مایل 100   0:10.0 0 
ریخط مبدأ مستقیم مجمع الجزای  

 اندونزی
 خط مبدأ عادی

خطوط مبدأ <مایل 100 * 0  جامائیکا خط مبدأ مجمع الجزایری 0 0.9 

خطوط مبدأ <مایل 100 * 0  9:11.0 0 
 خط مبدأ مجمع الجزایری

 فیجی
 خط مبدأ عادی

خطوط مبدأ <مایل 100 * 0  0:10.0 0 
 خط مبدأ مجمع الجزایری

 
 دومینیکن

0 9:11 % مبدأخطوط  <مایل 100   0:11.0 0 
 خط مبدأ مجمع الجزایری

 فیلیپین
 خط مبدأ محدود کننده خلیج

0 

 

 

 

* 

خطوط مبدأ <مایل 100  

 جزیره ماهی 01:51.0

 جمهوری سیشل خط مبدأ مجمع الجزایری
سآب سنگ فارکوهر و پراونی 901:10.0  

 جزیره آستووه 5.0:::

 آب سنگ آلدابر 5:05.0

0 0:9 % خطوط مبدأ <مایل 100   

0گروه  11.0::  

 جزایر سلیمان خط مبدأ مجمع الجزایری

9گروه  0.::::  

0گروه  91:19.0  

:گروه 1:91.0  

5گروه  1:10.0  

0 9:0 % خطوط مبدأ <مایل 100   باهاما خط مبدأ مجمع الجزایری 0 1:11.0 

خطوط مبدأ <مایل 100 * 0 مجمع الجزایریخط مبدأ  0    ترینیداد و توباگو 

خطوط مبدأ <مایل 100 * 0  1:51.0 0 
 خطوط مبدأ مجمع الجزایری

 تووالوا
 خط مبدأ عادی

 جمهوری وانواتو خط مبدأ مجمع الجزایری 0 5:10.0  * 0

0 9:1 % خطوط مبدأ <مایل 100   
 خط مبدأ مجمع الجزایری زنجیره جزایر رالیک 0.:1:5

مارشالجزایر   
 خط مبدأ عادی زنجیره جزایر راتاک 1:51.0

S0 * 100 خطوط مبدأ <مایل  
سگروه گیلبرت و فونیک 1:19.0  خط مبدأ مجمع الجزایری 

 جمهوری کیبریباتی
 خط مبدأ عادی گروه الین 1.0::1

خطوط مبدأ <مایل 100 * 0  9:10.0 0 
 خط مبدأ مجمع الجزایری

 جمهوری مالدیو
 خط مبدأ مستقیم

خطوط مبدأ <مایل 100 * 0  

 خط مبدأ مجمع الجزایری موریس -

 خط مبدأ مستقیم سنت براندون 1.0::9 جمهوری موریس

 خط مبدأ عادی مجمع الجزایر چاگوس 1:5.0

0 0:05 % خطوط مبدأ <مایل 100   0:99.0 0 
ریخط مبدأ مستقیم مجمع الجزای  

 پاپوآگینه نو
مبدأ عادیخط   
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 : خطوط مبدأ اعمال شده توسط دولت مجمع الجزایری موریس2جدول شماره

 )این کشور مجمع الجزایری از هر سه نوع خط مبدأ برای تحدید حدود مناطق دریایی استفاده کرده است.(

 روش جمع الجزایرم

 خطوط مبدأ عادی موریس

 خطوط مبدأ مستقیم رودخانه و محصورکننده خلیج

رودریگرز جزیره ای و خلیج تاریخیخطوط مبدأ عادی شامل نقاط صخره   

 خطوط مبدأ مجمع الجزایری سنت برناندون

ایخطوط مبدأ عادی شامل نقاط صخره  

 خط مبدأ عادی جزیره آگالگا

 خط مبدأ عادی جزیره ترومیلن

 خط مبدأ مجمع الجزایری مجمع الجزایر چاگوس

ایخط مبدأ عادی شامل نقاط صخره  
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