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  چکیده

خالف قطب باشند. بر  یم یتیاختالف حاکم یاطراف قطب شمال دارا ی. کشورهاستین یمشخص تیحاکم یالملل دارا نیبحقوق  از نظرقطب شمال 
 نی در ا یش رفتیپ لی دل نیباشد و به ا یاز منابع نم یو بهره بردار یطیمح ستیو ز یتیمسائل حاکم نییتع یبرا یونیکنوانس یدارامنطقه  نیوب، اجن

فق    کشورها ش ناخته نش ده اس ت و نیقطب شمال در ب یکیاستراتژ تیاست. اهم حاصل نشده تیحاکم یمدع یدولت ها نیب تنش لیمنطقه به دل
باش د. ب ا  یآزاد م یایمنطقه به در نیا یقطب شمال، دسترس تیاهم لیاز دال یکیشناسند.  یمنطقه را م نیوجود منابع نفت و گاز ا لیدولت ها به دل
ان نم وده و منطقه را آس  نیا ییایدر یرهایآسان به مس یو دسترس ینیرزمیاستخراج منابع ز یراه برا ،یقطب یها خیذوب  و نیزم یجیگرم شدن تدر

و چ الش  نییرا تب  همنطق نیا یاسیس تیرد اهمدا یسع یلیتحل – یفیمقاله با استفاده از روش توص نیقرار داده است. ا ریرا تحت تاث یجهان کیتیئوپلژ
 یارض یو ادعاها ینظامقدرت  شیافزا ،یمنطقه با اختالفات مرز نیدهد که ا ینشان م قیتحق نیا جی. نتادینما یقطب شمال را بررس رب یحقوق یها

 است. اهایحقوق در 1982 ونیالملل،  تابع کنوانس نیمنطقه با توجه به حقوق ب نیا یحقوق تیکشورها مواجه است. وضع
 

  یکلیدلمات ک
 " حقوق دریاها 1982کنوانسیون  "،  "ب شمالیست قطمحی  ز "  ، " ین المللب قحقو "،  "شمالقطب  "

 

 مقدمه

رایج ترین و اساسی ترین تعریف از قطب شمال ای ن اس ت ک ه ی ک 
 34/66آن  خشکی و دریایی در دایره قطبی )دایره ای که عرضمنطقه 

ل قط ب ش ما( Rourke,2012) .می باش ددرجه شمالی می باشد.( 
متر می رس د و  4080ه عمق آن به طه ای قرار دارد کی در نقجغرافیای

با توده های عظیم شناور یخی پوشیده ش ده اس ت. در ای ن ناحی ه در 
م اه دیگ ر ک امال  شش ماه از سال کامال روشن و آفت ابی و در ش ش

درجه سلسیوس معموال برای مش خ   10خ  همدمای  تاریک است.
البته ممکن اس ت ی ک شود.  یال در نظر گرفته مکردن مرز قطب شم

ی در مرز قطب ش مال وج ود داش ته باش د. قط ب دمای اندک اختالف
چ ین و هن د وس عت  –شمال یک ششم کره زمین و به اندازه روسیه 

 1996ه بیانیه اتاوا جمعیت بومی ندارد و به وسیل دارد. قطب شمال هیچ
ه کمیت ته هر دوسال یکباراداره می شود. این کمی (شورای قطب شمال)
ی ششگانه آن، اجالس برگزار می کنند. در اجالس وزرای این شورا ها

 عضویت ناظر هند رسما اعالم و تصویب شد. 2013در نروژ در اول می 
قابل تصرف نیس ت و شده کلمه، این منطقه  به مفهوم واقعی و پذیرفته

 Nele) دری  انوردی فق    از طری  ق زیردری  ایی میس  ر اس  ت.

372, p 2009,Matz)  در آوریل  1ت پیریمریکایی، رابرگر آکاوش
مدعی شد که با سورتمه و به کمک سگ های خود که آن  1909سال 

را می کشیدند، موفق به رسیدن ب ه قط ب ش مال ش ده اس ت. س یا  
 1926ادعا نمود که در نهم ماه مه  2د بردآمریکایی دیگری به نام ریچار

 دعاها بع د ه ا م ورداین ابا هواپیما به آنجا دست یافته است. هر دوی 
م ه، مح ل  12قرار گرفت. سه روز پس از اقدام ریچارد ب رد، در  تردید

س ن، ددقیق قطب شمال توس  یک تیم بین المللی شامل روئ ال آمون

                                                           
1 Robert E. Peary 
2 .Richard E. Byrd 

یله هواپیم ا ف تش ش د. نخس تین لینکلن السورت و آمبرتو نوبیل به وس
ی ه موفق شدند به قطب ش مال برس ند زیردری ایی ه اکشتی هایی ک

( بودند. یخ شکن آرکتیک ای 1959و  1958های ی آمریکا )در سال اتم
نخستین کشتی سطحی بود که ب ه ای ن مح ل  1977شوروی در سال 

ن بیستم منطقه قطب شمال، منطقه ای با من افع نظ امی ردر ق 3رسید.
برای زیر دریایی ود که مورد استفاده ناتو و شوروی به عنوان پایگاهی ب

لستیک ق اره بای شک هاای برای آزمایش مونطقه های هسته ای و م
وض عیت سیاس ی و حق وقی ( Gorenburg,2011, p 1) پیما بود.

منطقه قطب شمال با توجه به اهمی ت جغرافی ایی آن هن وز مش خ  
د پوش ش ه مورمحدودنشده است. یکی از مناطق سردسیر دنیا که اکثر 

ای ن منطق ه و کم کم اهمی ت  20آن با یخ پوشیده شده است. از قرن 
را ب ه خ ود جل ب ک رد. ها لت ر دوی بر آن توجه بیشتادعاهای حاکمیت

یکی از ابهاماتی که بر وضعیت حقوقی این منطقه ت اثیر گذاش ته ای ن 
موضوع می باشد که آیا این منطقه را م ی ت وان ب ه عن وان س رزمین 

در گذشته به دلیل اینکه فق  بخشی از منطقه قط ب ش مال   ؟شناخت
ی ب ه کل  ب ه بای دند این منطقه را ناز یخ بود، حقوقدانان معتقدپوشیده 

ب ا در نظ ر ( Nele Matz,2009, p 241) حق وق دریاه ا س .رد.
ب روزافزون یخ ه ای قطب ی و وگرفتن این رویکرد، کشورها به دلیل ذ

ب ر ای ن ظهور و بروز فرصت های سرمایه گ ذاری ان رژی، ادعاه ایی 
این منطقه، قط ب ش مال در سیر تاریخی با توجه به  مناطق نموده اند.

ایاالت متحده آمریک ا  توس  1924انادا و در سال توس  ک 1909سال 
نیز این رون د را شده است. س.س اتحاد جماهیر شوروی د ادعا واقع مور

نزدیکی جغرافی ایی ب ه ص ورت گس ترده در ای ن ادامه داده و به دلیل 
ب ر تنگ ه  ک ه ای ن کش ورن زمان بود قه ادعای ارضی نمود. در ایمنط

ق ه از ای ن منط 1930سال  اشت. ازدست گذ برینگ و شبه جزیره کوال

                                                           
 ی پدیای فارسی، قطب شمال. ویک 3
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مورد توجه قرار گرفت. برای مثال کانادا و ایاالت متح ده منظر نظامی 
آمریکا به بهانه تهدید همه جانبه از طرف روس ها طر  ه ای دف اعی 

دوم جن گ جه انی  ذاش تند. قط ب ش مال در میان همحور را به اجرا گ
برد اه داف نظ امی ه زیردریایی های آلمانی و روسی برای پیشجوالنگا

نی ز قط ب  نگ س رداوج دوران ج بعد از جنگ جهانی دوم در ود بود.خ
شمال محل اختالف بوده و از نظر دولت ها دارای اهمیت اس تراتژیکی 

و  اهمیت استراتژیک منطقه رنگو نظامی شد. با تشدید این اختالفات، 
 Keskitalo,2007, p) ب ه خ ود گرف ت.ی و امنیت ی بوی سیاس 

 ل)ب ه دلی ی خ ه ای ای ن منطق ه همانطور که اشاره شد ذوب ( 193
گرمایش زمین( سه نکته اساسی و کلیدی امنیت، دسترس ی آس ان ب ه 
مسیر های دریایی)ایجاد آبراه های جدید(  و انرژی )نفت و گاز( مح ل 

ط ور یش زم ین ب ه در واق ع گرم ابحث و اخ تالف دول ت ه ا ش د. 
رات چشمگیری بر منطقه قطب شمال تاثیر گذاشته است. با ارزی ابی اث 

می توان به این نتیجه رس ید  2004در سال  1ب شمالآب و هوایی قط
درجه افزایش  7الی  4که تا پایان سده جاری میالدی دمای این منطقه 

این رت گرفت و به . همزمان با این بررسی، تحقیق دیگری نیز صویابد
تمامی یخچال های قطب شمال ذوب  2040نتیجه رسیدند که تا سال 

گرمایش زم ین و ب ی ت وجهی  د بحرانا این حال با تشدیخواهد شد. ب
ن مسئله )از جمله ای االت متح ده( رون د ذوب قدرت های جهانی به ای

 ش   دن ی   خ ه   ا ب   ا س   رعت بیش   تری انج   ام م   ی پ   ذیرد.
(Kefferpütz,2010, p 1 )انات خود سعی جه به امککشورها با تو

اثبات حق حاکمیت خود بر منطقه قطب شمال و حفظ منافع خود در در 
 ک آمیز روسیه و برافراشتنات تحریند. به خصوص اقدامآن منطقه هست

در روسیه  باعث تشدید اختالفات شده است. پرچم خود در قطب شمال
ه اس ت. اهمیت زی ادی یافت نفت و گاز به جای ارتش و نیروی دریایی 

شمال را به عنوان ی ک منب ع ب القوه اقتص ادی، بران روسیه، قطب ره
 فت ه ان د.نظ ر گر دری ایی در –تجاری استراتژیکی و یک مسیر بالقوه 

مسیرهای دریایی جدید در قطب ش مال نی ز ( 41، ص 1393غالمی، )
وزن ژئوپلیتیک روسیه را به شدت افزایش می دهد. روس یه ب ه دنب ال 

اروپا  یایی برای اتصالت و زیرساخت های حمل و نقل درتوسعه ارتباطا
و امی دوار اس ت ک ه ب ا  (Nopens,2010, p 3) و آسیا می باش د

یایی ب. ردازد. جارت درا کانال سوئز در تتوسعه مسیر شمالی به رقابت ب
مسیر برای روسیه از این جهت است که مسیر آسیا به اروپا اهمیت این 

اه تر از مسیر کانال سوئز و دماغه امی دنیک را به طور قابل توجهی کوت
وق ت ام ور خارج ه وزی ر ( Gorenburg,2011, p 11) د.می کن

نیس ت  15کانادا با انتقاد از اقدام روسیه، گفته بود که هم اکنون ق رن 
ارضی خود را اثبات و  برافراشتن پرچم خود ادعایاهد با که روسیه بخو

 (Gunitskiy,2008, p 261) نطقه حکومت کند.بر آن م
 

 مشکالت و معضالت اساسی قطب شمال  -1

در س طش اخیر ل سا 30الی  20با توجه به تحقیقات صورت گرفته طی 
وسیعی یخچال های قطب شمال ذوب خواهند شد. ب دیهی اس ت ک ه 

قه خواه د ش د. س ه ی در منطد مشکالت عدیده ااین روند باعث ایجا
مه م ت رین  ب ین الملل یمنابع خام، امنیت و آبراه ه ای د معضل وجو

با ذوب شدن یخ های قطبی تش دید  مشکالت این منطقه می باشد که
 خواهند شد.

 

                                                           
1 . Arctic Climate Impact Assessment  

 و انرژی  معضل وجود منابع خام -1-1
ج ه ب ه درصد منابع نفت و گاز دنیا در قطب شمال می باشد. ب ا تو 22

لی ارد بش که می 90ل لت آمریکا، این مق دار ش امقیقات دوبررسی و تح
را  دنی امصرف سه سال ک ل  در واقع این مقدار انرژی،نفت می باشد. 

ب ه ط ور عم ده در  بع نفتاز منا می تواند تماما تامین نماید. این مقدار
مناطق تحت حاکمیت یا ادعای کشورهای آمریک ا، دانم ارو و کان ادا 

درص د  30ان متمرکز منابع گاز به میز ین میزاند می باشد. بیشترموجو
است. مشکلی که در این موضوع به چشم می  نیز در روسیه کشف شده

د واق ع یاه ای آزادردرصد این ذخایر ان رژی در  80رد این است که خو
ه است. این خود عامل مهمی است که دسترسی به این ذخایر را ب ا شد

ت طق از وض عیی ن من اا کهت. علی الخصوص مواجه کرده اس مشکل
نش می  ان حق وقی مشخص ی برخ  وردار نب وده و اغل ب ب  ه عرص ه ت 

الوه ب ر ع (Akçadağç,2013) کشورهای ساحلی تبدیل می شوند.
دن ی خ ه ای قطب ی ذخایر نفت و گاز، منابع دیگری نیز بعد از ذوب ش

، روی، آه ن، م س، نق ره، پدیدار می شوند. از جمله طال،الماس، سرب
در قطب شمال موج ود ستند که منابعی هاورانیوم و نیکل ذغال سنگ، 

 ش خ  نیس تند.ا این حال میزان ای ن من ابع هن وز ممی باشند ولی ب
(Winkelmann,2007, p 24 ) الص ه ب  ا اف  زایش خب ه ط  ور

نتیجه ذوب ش دن ی خ ه ا تدریجی دمای زمین و تغییرات اقلیمی و در 
بع در قطب ش مال منج ر خواه د باعث ظهور و بهره برداری از این منا

را در پ ی ت اقتصادی ژی، تغییرام و انرمواد خا لبته افزایش قیمتشد. ا
ای ن رون د اش تهای ( Stephani,2010, p 109) خواه د داش ت.

دولت ها برای تصاحب قطب شمال و مواد خام موجود در آن را افزایش 
اهداف خود خواهد شد. مدن رقابت جهت نیل به داده و باعث به وجود آ

ن نظ ر دور داش ت. ای البته نباید احتمال بروز مخاصمات نظ امی را از 
 شد.قه می باقوقی خاص این منطناشی از عدم وجود رژیم ح تعضالم
 

 معضل امنیت منطقه قطب شمال 1-2
با ذوب شدن یخچال های قطبی اهمیت ژئوپلیتیکی و اقتصادی منطقه 

ظهور است. ولی با این حال این موضوع محی  زیست منطق ه  در حال
ار ی قرجدر می را در معرض خطو سبک زندگی اهالی بورا مختل کرده 

ن دولتها را در سطش اده و پتانسیل بروز خشونت و درگیری مسلحانه بید
وسیعی افزایش داده است. همچنین ذوب یخ ها و یخچال ها سبب باال 

نتیجه باعث بروز مشکالت زیس ت محیط ی و  آمدن سطش دریاها و در
ه دولتها در به ر امنیتی در منطقه خواهد شد. این عامل بر افزایش تنش

س رمایه  رزمینی اثر خواهد گذاشت و در نتیجه باعثز ذخایر زیداری ابر
گذاری های نظامی دولت ها در منطقه برای حف ظ موقعی ت خ ود ب ه 

 ل خواه  د ش  د.لح  اا اهمی  ت ژئ  وپلیتیکی منطق  ه قط  ب ش  ما
(Kefferpütz,2009, p 1)  ذوب یخ ه ا در اث ر گرم ایش زم ین

منطقه قطب شمال  حلیباعث تغییرات طبیعی در مرزهای کشورهای سا
 من  اطق ت  اثیر س  وئی دارد.ن عام  ل خ  ود ب  ر امنی  ت ای  ن ش  ده و ای  

(Humrich, 2011, p 9 ) افزایش حضور نظامی پررنگ دولت ه ا
در منطقه قطب شمال نیز می تواند یکی دیگر از اثرات ذوب یخ ه ای 

ل باشد. برای مثال حضور زیردریایی ه ا و اف زایش فعالی ت قطب شما
ای ه  حلی و حض ور کش تیایی ارتش های کشورهای ساهای زیردری

 س ایرر از در ای ن ب ین روس یه بیش ت قه را در پ ی دارد.در منط جنگی
کشورها تالش می کند. روسیه پتانسیل های چندگانه قط ب ش مال را 

فع ملی خود است، همانگونه که تشخی  داده و به سرعت به دنبال منا
ی ی از قطب شمال ادع امده ابخش عدر مورد ذکر شد روسیه نه تنها 
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ب ه می ت حق وقی بیش تر بال دستیابی به حاککه به دنمی کند بل ارضی
از منابع طبیعی آن است. در نتیجه روسیه ب ه ط ور منظور بهره برداری 

ارد. اس تراتژی فزاینده ای میل به نش ان دادن ق درتش در منطق ه را د
زایش رقاب ت اش اره ب ه اف  2020امنیت ملی فدراسیون روسیه تا سال 

ه ای ن ر قط ب ش مال دارد ک ه ویژه دع انرژی ببه مناببرای دسترسی 
تبدیل شود. روسیه منافع خود را  ممکن است به رویارویی نظامیرقابت 

حقوق با استفاده از قدرت نظامی و ابزارهای دی.لماسی مانند کنوانسیون 
بین الملل دریاها دنبال م ی کن د و ب رای دسترس ی ب ه اه داف خ ود 

جهت تض مین طب شمال ر منطقه قلی را دنیروهای مسلش و گارد ساح
 ر ک رده اس ت.ظامی در شرای  متغیر سیاس ی و نظ امی مس تقامنیت ن

(Nopens,2010, p 5) 
 

 معضل آبراه های منطقه قطب شمال -1-3
ایی قط ب شرق منطقه قطب ش مال ک ه مس یر دری  –کریدور شمال 

. باش دلومتر م ی کی 14000در حدود وسعتی شمال را تشکیل می دهد 
ت اه ب ودن آب راه کو لیلبه د دریایی قطب شمال در شرای  مشابه مسیر

باعث کاهش هزینه های حمل و نقل دریایی می شود و ب دیهی اس ت 
که دولت ها و شرکت های حمل و نقل بین المللی این مسیر را انتخاب 

ی ل کوت اه شرق آس یا ب ه دل –به ویژه مسیر دریایی اروپا  خواهند کرد.
یی ریار دن مسیوردار می شود. ایاز اهمیت ویژه ای برخ ن مسیرشدن ای

راز تجاری و حجم مبادالت تکاهش هزینه های حمل و نقل و افزایش 
اقتصادی بین اروپا و شرق آسیا ) مخصوصا چین به عنوان اقتص اد دوم 

 (Kefferpütz,2010, p 2) شود. مطر  در سطش جهان( می
 

 طب شمالنی در منطقه قادعاهای سرزمی -2

 .ذیر می کن د و ب هکشتیرانی را در قطب شمال امکانذوب شدن یخ ها 
یرهای دریایی و تجاری جدیدی در قطب شمال به وجود یب مساین ترت

در قطب شمال  2008در سال ( Nopens,2010, p 2) خواهد آمد.
 برای اولین بار در تاریخ، معب ری در ش مال ش رقی و غرب ی در نتیج ه

من افع ( Sommerkorn,2010) شدن از یخ ثبت شده است.ری عا
ی و ذخ ایر شمال به دلیل وجود منابع زیرزمین کشورهای ساحلی قطب 

بسیاری است. از جمله این کش ورهای  ام دارای اهمیتخ و موادانرژی 
ساحلی که دارای منافع در قطب شمال بوده و در نتیجه مدعی بخش ی 

ت رت ان د از: ای االخود هس تند عب ا از قطب شمال به عنوان سرزمین
 Gebhardt and) .و روس  یه متح  ده، دانم  ارو، کان  ادا، ن  روژ

Ingenfeld,2011, p 26 )ال همین منافع دولت ها در قطب ش م
مش کالت ای ن منطق ه را دوچن دان و ک ه  می باشد خود عامل مهمی

غیرقابل حل تر نموده است. واقعیت امر این است که این دولت ها تنها 
جهی دارند نه بر مبنای منافع خود عمل می کنند نه به محی  زیست تو

از توجه ب ه مس ائل مهم ی همچ ون مس ائل  و به توافقات فی ما بین
م ی  ی کنند.ت مو غفل خودداری ه و توسعه پایدارزیست محیطی منطق

در استخراج منابع زیرزمینی از این منطقه هر کشور می تواند توان گفت 
 .ر زیان های حاصله به محی  زیست داشته باشندسهم عمده ای د

 

 الهای ساحلی در قطب شم کشورادعای ارضی  -1-2
ال سهم همانطور که گذشت هشت کشور در ادعاهای ارضی قطب شم

س یه، کان ادا، ن روژ و ج کش ور ای االت متح ده، روارند. پ نعمده ای د
 Nele) .دانمارو)گرینلند( دارای مرز مستقیم با قطب ش مال هس تند

Matz,2009, p 240 ) اولین کشوری بود که  2001روسیه در سال
وق دریاه ا حق  1982فالت قاره مطابق کنوانسیون  برای حق گسترش

از اعم ال و اس تفاده اقدام کرد. همچنین طی بیانیه های مختلف ح ق 
نحصاری اقتص ادی را ی ادآور ش د. ه اایل دریایی به عنوان منطقم 200

ین اقدام روسیه را که تقریبا نصف اقیانوس منجم د جامعه بین المللی ا
کوم کرد. نروژ نیز ب ا گس ترش ف الت مالی را دربر می گرفت را محش
 1920 معاهده را جزو مناطق خود قلمداد کرد. سوالباردمنطقه  ،ره خودقا
و ای ن منطق ه را جزئ ی از ز این ادعای نروژ را تایید ک رده ین 1لباردسوا

ناخته است. سایر کشورهای امض ا کنن ده ای ن خاو نروژ به رسمیت ش
 فعالیت های اقتصادی ن روژ ضی بهاعترافق نامه از جمله روسیه نیز توا

ی رغم ای ن نکرده است.)تلویحا تایید کرده است(. عل سوالبارددر جزیره 
در نزدیکی ای ن وهای نظامی خود را سطش وسیعی نیر روسیه درمسئله 

شمال مستقر کرده اس ت. در مقاب ل  جزیره و در برخی از مناطق قطب
امنی ت من افع خ ود در  اقدامی تالفی جویانه ب رای ت امین نروژ نیز در
که تهدیدی علیه خود م ی دان د، ب ا همک اری ن اتو در  سوالباردجزیره 
 ب ه نف ع خ ود م ی باش د.مس کو مهار  درصدد  وه استقرار یافته منطق
(Grätz,2012, p 2 )یشتر از ه ر مس ئله کانادا نیز در منطقه خود ب

نیت ملی و حاکمیت ملی خود بر قسمت هایی از قطب ش مال ای به ام
کانادا در اعتراض به فعالیت های نظامی روسیه ه ر  متمرکز شده است.

رین آن می دهد که مهم ت  از گاهی مانور های نظامی در منطقه انجام
ایی ستقرار هشت یخ ش کن و زیردری کانادا با ا می باشد. 07 ا نانووه

و تاس یس پایگ اه ه ای دری ایی و خ ود های نظ امی و غی ر نظ امی 
ب رای ن دادن قدرت و ع زم خ ود در آن منطقه سعی در نشازیردریایی 

( Isted,2009, p 354) م ی باش د.اعم ال حاکمی ت ب ر منطق ه 
س رزمین  دادمه و امت ی لومونوس را اداکوه ها 2007دانمارو در سال 
رضی خود را بر آن کوه ها اعم ال ادعای ا ت کرده وگرینلند تلقی و اثبا

با انجام سری تحقیقاتی  2008کرده است. کانادا در این زمینه در سال 
د که سرزمین گرینلند با سواحل کانادا مرتب  است و امتداد این ثابت کر

گری ختالف دیده است.اا معلوم و ثابت شسرزمین با سرزمین های کاناد
داده است. این جزایر بین قسمت ش مال  خر 2هانس جزایرنیز در زمینه 

واقع ش ده اس ت. جزی ره ای ک ه دارای  3الزمیر جزیرهغربی گرینلند و 
در یزرع و خالی از سکنه می باشد ول ی ب ا ای ن ح ال  مساحت کم، لم

ان دولتم رد ود دارد. در می انمورد آن بین دانمارو و کانادا اختالف وج
یک ی  یشتر می شود.و به روز بقطب شمال ره به مناطق آمریکا نیز توج

از دالیل مهم آن وجود منابع نفتی در منطقه و تاس یس ش رکت ه ای 

                                                           
دانمارو، د که میان کشورهای آمریکا، بر اساس معاهده ی سوالبار 1920سال در .  1

طبی از آن نروژ گر امضا شد که در آن این منطقه ق، ایتالیا، ژاپن و چند کشور دیفرانسه
ور های امضا کننده این حق را به خود دادند که از منابع ر کششد ولی با این حال دیگ

شوروی نیز در  مشترو استفاده کنند و اتحاد جماهیرور طبیعی و آبی این منطقه به ط
 )برگرفته از سایت:.به این معاهده پیوست 1935سال 
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باشد. دلیل دیگر آن نی ز وج ود راه ه ای  نفتی بزرگ در آن منطقه می
 ارتب  اطی آب  ی در ص  ورت ذوب ش  دن ی  خ ه  ای قطب  ی م  ی باش  د.

(Grätz,2012, p 2 )ک ه مای ل هس تند از ا ضمن آنروسیه و کاناد
بالقوه هر نیروی خ ارجی جل وگیری نم وده و ب ه ح ل و فص ل  حضور

اختالفات احتمالی ب.ردازند، ادعاهایی نسبت به سرزمین م ذکور مط ر  
 اصل تعدی د یافت ه مج اورت و همج واریدو کشور به  ساخته اند. هر

ص رف م ی توان د مت استناد می کنند، )اصلی که به موج ب آن دول ت
ا جغرافی ایی ب ه منطق ه تح ت احزمین هایی شود که از لمتعرض سر

به موجب این اص ل . 1استقرار آن وابسته است(؛ یعنی، اصل قطاع دایره
شرقی دولت  –تهی الیه غربی تمام سرزمینی که در درون مثلثی بین من

مجاور قطب قرار گرفته است و همچنین خود قطب بای د س رزمین آن 
خ ود را ب ر آن ولتی دیگر ق بال مالکی ت اینکه د تلقی شود، مگر لتدو

منطقه تثبیت و مس تقر س اخته باش د. روس یه و کان ادا ه ر دو م دعی 
حاکمیت بر بخش هایی وسیع در منطقه قطب ش مال هس تند. دول ت 

قصد خود را جهت تعدیل خ  مبدا مس تقیم در  1985کانادا در س.تامبر 
ش رقی ع رض درجه  60ر قطب شمال از د اطراف مجمع الجزایر واقع

ن یواقع در غرب را اعالم نمود و ب د توفوربته تا دریای جغرافیایی گرف
وسیله تمامی آب های محصور ک ه ش امل خل یج هودس ن و چن دین 

در زمره سرزمین کانادا به  1986ود از ژانویه گذرگاه شمال غربی می ش
ا آمریک  متح ده یید ای االتنادا با تاشمار آمدند. هر چند اقدام دولت کا

فقتنامه ای راجع به همکاری در قطب موا 1988در سال  مواجه نشد، اما
ور مزبور منعقد ش د ک ه مق رر م ی دارد ی خ ش کن ه ای بین دو کش

صد عبور از گذرگاه شمال غرب ی را آمریکایی و سایر کشتی هایی که ق
سایر دولت های . ایاالت متحده و بگیرنداز دولت کانادا مجوز باید دارند 
ده ان د. مجادل ه ره اس تفاده ننم واز اصل قطاع دایب شمال ع در قطقوا

مطروحه نسبت به قطب شمال ای ن اس ت ک ه  عمده در مورد ادعاهای
ء دریای آزاد است نه زمین آنچه در اعماق مناطق منجمد قرار دارد، جز

، ص 1394واالس، ) قابل تملک ملی ب ه ش مار نم ی آی د. و از این رو
از: جزای ر  دن ت اعب ار ش مال مناقشه قطب مناطق مورد ،در کل( 165

تنگه هانس بین دانمارو و کانادا، صخره های آالسکا تا منطقه سیبری 
بین نروژ و روس یه و دری ای  بارنتز دریای، 2برینگ بین آمریکا و روسیه

 بین آمریکا و کانادا. بوفورت

 در قطب شمال ادعای ارضی کشورهای غیر ساحلی -2-2
مس تقیمی ندارن د  زمر طب شمالقوئد و ایسلند با کشورهای فنالند، س

ولی به دلیل قرابت جغرافیایی در حال حاضر عضو شورای قطب شمال 
عالوه بر این کشورهای دیگری نیز هستند ( Kullik,2012) هستند.

ور در منطقه قطب شمال ابراز کرده اند. ب ه که عالقه خود را برای حض
 در منطق ه قط بعالقه خود را ب رای حض ور  طور خاص اتحادیه اروپا

فتگوه ای مختل ف اع الم ک رده اس ت. کش ورهای ق گل از طریشما
دیگری همچون چین در حال حاضر در قطب شمال تحقیقات گس ترده 

ه ای ص ادر چین رس ما بیانی  2018ژانویه  26روز  د.نای انجام می ده
پیرامون قطب شمال اعالم شده بود. این  کرد که در آن سیاست هایش

شمال اظهار می کرد طب سبت به قرا نمی کشور چین بیانیه مواضع رس

                                                           
1  .The sector theory 

 .زمین شناسی شکل گرفته است بر مبنای اصول امتداد و پیوستگیاین اصل 
رد دریای برینگ به امضا توافقنامه ای در مو 1990. ایاالت متحده و روسیه در سال  2

مجلس سنای آمریکا این پیمان را در سال بعد تصویب کرد اما دومای روسیه  رساندند که
  آن را تصویب نکرده است.

و در عین حال به رسمیت شناختن حاکمیت کشورهای س احلی قط ب 
شمال، بر حقوق قانونی خود در منطقه بر اساس حقوق بین المل ل نی ز 

د، حقوقی چ ون آزادی حم ل و نق ل در من اطق دری ایی تاکید می کر
ی ک ه ک دهرکچین در بیانیه خود اعالم ( 1395)جناب زاده،  شمالگان.

ل است. معنا و مفهوم این دع ا ابه ام آل ود مابه قطب شکشور نزدیک 
زیرا چنین ادعایی هیچ حق قانونی و حقوقی بین المللی برای این  است،

ی است برای اف زایش شکشور ایجاد نمی کند. شاید این دعای چین تال
مشروعیت فعالیت هایش در منطقه قطب شمال. این تالش چن دان ب ا 

بی ارتب ا  نیس ت. بیانی ه  الر قطب شملیت های انسانی دش فعاافزای
چین به وضو  در پی ایجاد یک جاده ابریش م قطب ی اس ت ت ا بتوان د 
تجارت گسترده و وسیع خود را با آس یا و اروپ ا از طری ق ی ک مس یر 

چین قصد دارد چارچوب حقوقی بین المللی  3ندی جدید ادامه دهد.کمرب
ت تا حقوق پی آن اسکند و همزمان در عایت مرتب  با قطب شمال را ر

رچوب همین قانون حف ظ کن د. ای ن خود را نیز در چا مشروعه و منافع
منافع بیشتر شامل آزادی حمل و نقل و رفت و آم د از طری ق منطق ه 

های دریایی م رتب  ب ا ورهای ساحلی، فعالیت انحصاری اقتصادی کش
مچن ین اس تخراج ی و هاین منطقه من جمله کابل گذاری و لوله گذار

ی باش د. ت کشورهای ساحلی مد در مناطق خارج از صالحیابع موجومن
چین در عین حال به شرای  زیست محیطی شکننده قطب ش مال نی ز 

قی در مورد وضعیت قانونی و حق و( 1395)جناب زاده،  نیم نگاهی دارد.
کجانبه کرد نظر به اینکه تصویب بیانیه چین یک اقدام یبیانیه با عنوان 

س ت ه ای خ ود را رس ما سیاچین از طریق آن  محسوب می شود که
وم م ی رس اند، ارزی ابی ق انونی آن ب شمال به اطالع عمپیرامون قط

بستگی به نحوه برخورد حقوق بین الملل با چن ین اق دام یکجانب ه ای 
ین الملل یک اقدام یکجانبه تلقی می سند از منظر حقوق ب دارد. آیا این
جانب ه اقدام یکفته شده ای برای هیچ تعریف جامع و پذیر شود؟ اگرچه
حقوق بین المل ل اش عار اما منابع عمومی  (Aleš,2009) وجود ندارد

می دارند که یک اقدام یکجانبه اگرچه صرفا در اثر اقدامات یک کشور 
نیستند، اما سبب حضور کشورهای دیگر واحد ایجاد می شوند و نیازمند 

قض ایی تعهدات برای آن کشور می شوند. ع رف ایجاد برخی حقوق و 
های متعددی فراهم م ی ی بین المللی نیز نمونه قوق طبیعکشورها و ح

آورند که بررسی آنها می تواند عواق ب اق دامات یکجانب ه را مش خ  
کشور  تعیین پایبندی ایناما این بیانیه احتماال بهترین سند برای  4کند.

ر مورد منطقه قط ب ش مال تعی ین به قواعدی است که پیش از این د
اس ت یک س ند در پ ی تاکی د ی ر سیه عنوان ست. بیانیه چین بشده ا

برد(( چین است تا از طریق آن بتواند تاثیری قانونی بر  –خارجی ))برد 
)جن اب  .تحوالت منطقه بگذارد، آن هم بدون ایجاد مناقشه و درگیری

دارای قراب ت  ل اینک هب ه دلی  د و سوئد نی زفنالند، ایسلن( 1395زاده، 
ی ب شمال م تند عضو شورای قطجغرافیایی با منطقه قطب شمال هس

ساحلی تاثیر چن دان مهم ی ب ر آن کشورهای  باشند و نمی توانند مثل
منطقه داشته و ادع ای ارض ی کنن د. ای ن کش ورها بیش تر در زمین ه 

ن ی زیست محیطی و همکاری های بیتهدیدهای امنیتی نرم، تهدیدها
ک ره  چ ین، هن د و تبا  با قطب شمال فعالیت م ی کنن د.ی در ارالملل

                                                           
3  .The Silk Road Economic Belt and the 21st Century 

Maritime Silk Road,https://www.fbicgroup.com 

 
4  .Nuclear Tests (New Zealand v. Fr.), Judgment, 1974 

I.C.J. Rep. 457 (Dec. 20); Nuclear Tests (Austl. v. Fr.), 

1974 I.C.J. Rep. 253 (Dec. 20) [hereinafter ICJ Judgments]  

https://www.fbicgroup.comf/
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طب شمال فع ال هس تند و س عی در مواد خام در قنه ر زمینیز دجنوبی 
گسترش دامنه فعالیت های خود در این زمین ه م ی باش ند.بدین دلی ل 

خت کش تی است که این کشورها در حال تحقیق و بررس ی برای ر س ا
بع در قطب شمال با همکاری این مناستخراج های یخچال شکن برای ا

اد به ماده با استن ه اروپا و چینادیاتح( Aleš,2009) یکدیگر هستند.
حقوق دریاها خواستار آزادی دریانوردی و کابل و  1982ون کنوانسی 58

لول ه گ ذاری در زی ر دریاه  ای آزاد در منطق ه قط ب ش مال هس  تند. 
ه های منته ی ب ه تنگخواستار بین المللی شدن  همچنین این کشورها

د. ول ی از آن ها ش ده ان  دریاهای آزاد و عبور و مرور آزادانه و بی ضرر
ه اجرت غیرق انونی و احتم ال تروریس م، مانادا با طر  مسائلی چون ک

بیشتر شدن جرایم بین المللی با خواسته این کش ورها مخالف ت ک رده 
پارلم  ان اروپ  ا ( pp 0122,Vardaryıldızç ,43-45)  اس  ت.
طب شمال(( ارائه داده است. اگرچ ه ا و قعنوان ))اتحادیه اروپ سندی با

م ی باش د ام ا طب ش مال ن تازه وارد به قاتحادیه اروپا یکی از نزدیکا
چراکه دانم ارو س هم رای بازی می باشد. قشی مشروع بقطعا دارای ن
طب شمال را دارا می باش د و ب ه هم ین ترتی ب ن روژ و قعمده ای از 
می باشند. ع الوه ب ر  خشی از منطقه اقتصادی اروپاهر دو بایسلند که 

ه ا و روس یبا آمریکا، کان اداین اتحادیه اروپا همکاری های استراتژیک 
اتحادیه اروپا در قطب شمال این است ک ه ت دارد. مهمترین علت دخال

کش  ورهای عض  و اتحادی  ه وابس  ته ب  ه واردات ان  رژی هس  تند. 
(Nopens,2010, p 8)  ان اش د ک ه در ای ن می ذکر می بالزم به

ژاپ ن و هندوس تان نی ز در ای ن منطق ه ب ا انج ام چین، کره جن وبی، 
رود ورها ب رای ومه کشی هزاده و از لزوم آتحقیقات علمی فعالیت نمود

به این منطقه و انجام فعالیت های بشردوستانه و شناسایی قطب شمال 
 ,Ebinger,2009) به عنوان میراث مشترو بشریت سخن گفته اند.

pp 1222-1223 )لی به راحتی سخنی که بعید است کشورهای ساح
 قبول و از منافع خود به نفع بشریت بگذرند.آن را 

 
 1ی در قطب شمالکشورهای مدعی ارض - 1شکل 

 قطب شمالت قاره فال -3-3
قطب شمال م ی  2یکی از مسائل مهم قطب شمال وضعیت فالت قاره

م ی ش ود. در ابت دا وهای دریایی محس وب فالت قاره جزء قلمرباشد. 

                                                           
1 . www.scilogs.de 
2 . Continental shelf 

ای ساحلی برای ایجاد قلمرو دفاعی و نظامی ب ود. انگیزه اصلی کشوره
ه قار فالتمنطقه ای به نام ستر دریا که موجب شد باما ایجاد قلمرو در 

 ناش   ی از انگی   زه ه   ای اقتص   ادی ب   ود.ک   ه وج   ود آی   د  ب   ه
(Mirheydar,2007, p 3 ) ژنو  1958کنوانسیون  2همچنین ماده

بر فالت قاره تاکید داشته اس ت. دی وان  را حق حاکمیت کشور ساحلی
الت ق اره دری ای در قضیه ف  1969المللی دادگستری نیز در سال بین 

ن را ان ی ب ر آره و صالحیت حکمرشمال حق دولت ساحلی بر فالت قا
ن روژ در س ال  ( Nich,2015)اب راز داش ته اس ت.3به صورت بالفعل

بر توسعه فالت  2014ال و دانمارو در س 2013در سال ، کانادا 2006
ولین کشور در بین هم ه کش ورها قاره خود تاکید کرده اند. روسیه نیز ا

 ب  ه ای  ن موض  وع تاکی  د ک  رده اس  ت. 2001ب  ود ک  ه در س  ال 
(Ebinger,2009, p 1226 )مس تندات با ارائ هها باید این کشور 

تحدی د ح دود  ج ع ب هلل راابل کمیسیون سازمان محقوقی خود در مق
همانطور که در مطالب پیش ین  از ادعاهای خود دفاع کنند. 4فالت قاره

ر سرزمین مورد ادعای خ ود را در امت داد ذکر گردید به لحاا علمی اگ
مای ل  350نند تا د خشکی فالت قاره اثبات کنند می تواطبیعی یا امتدا

 Yücel Acer,2010, p) ود را گسترش دهند.الت قاره خدریایی ف

وهای دریایی در واقع تداوم قلمروهای خش کی در زی ر آب قلمر( 167
که بر اساس اصول و قواعد حاکم بر رواب  بین الملل در محی   هستند
 یا شکل می گیرند. ماهیت سیال آب، وجود عوامل و عناصر دریایی ودر

ل آزادی در دریا اصتقاد به الملل دریا و اع پایبندی به قواعد حقوق بین
داشته اند و قلمروسازی در دریا را تحت ت اثیر ق رار  در این تاخیر دست

از  2013کانادا در سال  ( Mirheydar,2007, pp 2-3 )اند.داده 
قط ب ش مال مط ابق کمیس یون  قصد خود مبنی بر توسعه فالت قاره
 خب ر داد. اگ ر کان ادا ای ن موض وع راسازمان ملل راجع به فالت قاره 

ه یک میلیون و دویس ت ه زار مت ر مرب ع دازان به ،داعمال و عملی کن
در مقابل در صاحب منطقه انحصاری و اقتصادی خواهد بود. روسیه نیز 
دروکربنی م ی این منطقه بر کوه های لومونوسوف که دارای منابع هی 

در این میان کانادا برای نشان دادن عزم خود باشد، دست گذاشته است.
 نظم،منطقه، هر ساله به صورت مبر این  برداری و حکمرانیبرای بهره 

 را برگ زار م ی کن د. ن روژ ب ه عن وان یک ی از 5مانور نظ امی ن انوو

                                                                                       
فالت قاره دولت ساحلی متشکل از بستر و  :مقرر می کند حقوق دریاها 1982کنوانسیون 

امنه طبیعی قلمرو زمینی در ماورای دریای سرزمینی، در امتداد دزیر بستر مناطق زیر آب 
ن مسافت نباشد تا به بیرونی حاشیه قاره؛ یا در مواردی که لبه بیرونی تا ایکشور تا ل
ی سرزمینی استفاده عیین عرض دریاا که برای تمایل دریایی از خطو  مبد 200مسافت 
 می شود.

3 . Ipso facto 
 سال انتخاب می شوند. 5ده تشکیل یافته است که برای نماین 21. این کمیسیون از  4
ور در خشکی در این کمیسیون نماینده ندارند. این کمیسیون دو جلسه شورهای محصک

ول می کشد. این کمیسیون بر فته طه 6تا  5کدام از آنها  ر می کند که هردر سال برگزا
 76اساس ماده حقوق دریاها عمل می کند. بر  1982کنوانسیون  76اساس ماده 

دریایی فالت قاره داشته باشند به مایل  200 ازکشورهای ساحلی حق دارند ادعای فراتر 
د و محاسبات دقیق ارضی و نقشه شرطی که با کشورهای همسایه تداخل نداشته باش

از کف دریا یا اقیانوس صورت گرفته باشد. از طرف دیگر چنانچه دقیق برداری 
 بتوانند محدوده فالت قاره خود را گسترش و به تصویبکشورهای ساحلی قطب شمال 

ید حدود فالت قاره برسانند بقیه قطب شمال به منطقه میراث مشترو میسیون تحدک
بهره برداری از منابع رد و گیرد که به همه کشورهای جهان تعلق دا بشریت تعلق می
دی در منطقه می می باشد، که این امر زمینه ساز منازعات شدی 1982طبق کنوانسیون 

  (37، ص 1393، و دیگرانغالمی، ) باشد.

 
5 Nanook 
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مایلی خود در  200کشورهای ساحلی قطب شمال درصدد توسعه سهم 
قاره می باشد. نروژ در این توس عه طلب ی ارض ی خ ود خواه ان  فالت

م ی  یلقی انوس منجم د ش ماال شرقی اقیانوس اطلس و اقسمت شم
 دریایدر این محدوده نیز روسیه خواهان ( Alp yüce,2015) شد.با

و صید دریایی منطق ه ای  نیز می باشد. این دریا از نظر اقتصادی بارنتز
عنوان منطقه ای که گاز  مهم محسوب می شود. چراکه دریای بارنتز به
 .م ی ش وددر نظ ر گرفت ه طبیعی و نفت آینده را تامین خواهد نم ود، 

ک  وه  و جس  تجوهای ده س  اله خ  ود تحقیق  ات و نی  ز در ط  یارنم  اد
لومونوس در زیر دریا را به عنوان امتداد فالت قاره گرینلند اثبات کرده 

فالت قاره  تحدید حدودکه با هدف توسعه فالت قاره خود به کمیسیون 
هزار کیل ومتر مرب ع م ی  895استناد نموده است. این منطقه در حدود 

 Lars) ر دانم ارو.ت ک ل کش وبراب ر مس اح 3 ب ایرباش د یعن ی تق

Kullerud,2002 ) ایاالت متحده نیز چندان فعالیت چش مگیری در
ارتبا  با توسعه فالت قاره در آالس کا انج ام ن داده اس ت و اگ ر ه م 

ود را از مرکز توجه ات جه انی دور فعالیتی در این زمینه داشته باشد خ
ات و رک تحریک ا، ای ن کش ور نگه داشته است. بنا به اذعان مقامات آم

ل می کند و هر از گاهی به روسیه را از نزدیک دنبای نظامی فعالیت ها
فعالیت های نظامی روسیه در اقیانوس منجمد شمالی واکنش نشان می 

از دیگر اختالفات موجود ب ر س ر ف الت ( Alp yüce,2015) دهد.
 دسوالبار مربو  به فالت قاره قاره در قطب شمال می توان به مشاجره

زای ر ب ه مجم ع الج رب و ده ممعاه در واقع  رد.ه کاشار )واقع در نروژ(
حاکمی ت را ب ه ن روژ داده اس ت. ام ا  1920فوری ه  9اس.یتز برگن در 

از من ابع آن م ی  بهره برداریبرابر به با حقوق  نروژ پیمانهم شرکای 
مینی زم ین و دری ای س رزبه پیمان تنها  د. نروژ ادعا می کند کهپردازن

ت ق اره. ام ا ادی و ف الطقه انحصاری اقتصره دارد نه به منسوابارد اشا
 27اره می کن د. در دد اسوالبارشش تمام مناطق مربو  به روسیه به پو

حص اری نروژ ادع ای خ ود را ب رای گس ترش منطق ه ان 2006نوامبر 
و چاله بنانا ب ه کمیس یون  لوپ در حوزه نانسن غربیاقتصادی در چاله 

تژی ای ن اس ترا 2009س رحدود فالت قاره تحوی ل داد. در م اتحدید 
ل(( انتشار یافت. ای ن های جدید در شماره با عنوان ))ساخت بلوو دوبا

کشور تاکید می کند که حقوق بین الملل و کنوانسیون حقوق بین الملل 
 را فراهم می کنند.رای حل مسائل در آینده یاها همه قوانین الزم بدر

 

 قطب شمالوضعیت حقوقی  -1

می قط ب بیس تق رن یند آال مشابه فروضعیت حقوقی امروز قطب شم
و مرزبندی این منطقه توس  کشورهای مدعی می باشد. ولی با جنوب 

به  1961به امضا رسید و در سال  1959این حال قطب جنوب در سال 
قطب شمال از چن ین وض عیت حق وقی  لی کهدر حا1مرحله اجرا رسید.
جود نیامده اس ت. ا به حال توافقی در این زمینه به وبرخوردار نیست و ت

ر س طش گفتم ان و مباحث ات آوردن چنین وضعیت حق وقی دبه وجود 
محافل آکادمی ک جری ان دارد و در س طش ب ین الملل ی نی ز علمی در 

و از ض رورت وج ود  زی به این مسئله می زنندسیاستمداران گاهی گری
( Loukacheva,2010, p 13) وافقی س خن م ی گوین د.چنین ت

ل ل معاص ر، وضعیت حقوقی قط ب ش مال در عرص ه حق وق ب ین الم
پایدار( از قطب جنوب می باشد. تنها و )البته نه چندان متفاوت  وضعیتی

                                                           
ی، سید احمد، ))بررسی راجعه کنید به: رامین نیا، مژگان، راث. برای اطالعات بیشتر م 1

منطقه((، بر آن  بر حفظ محی  زیست و حاکمیت نظام معاهده ای قطب جنوب با تاکید
  1397تهران،  محی  زیست دانشگاه پیام نور، حقوق فصلنامه 

وضعیت حقوقی که برای منطق ه قط ب ش مال شناس ایی ش ده اس ت 
 1982نظر کنوانسیون  معرفی این منطقه به عنوان دریا و در نتیجه زیر

ب ش مال ی ک دری ای آزاد م ی باش د ک ه قطها می باشد. حقوق دریا
وق ب ین اساس کنوانسیون حق  وانند برحلی آن تنها می تکشورهای سا

الملل دریاها به قلمروسازی و افزایش قلمروهای دریایی خود ب.ردازن د. 
همه کشورهای ساحلی قطب شمال به ج ز آمریک ا عض و کنوانس یون 

نوانسیون را به امضا . آمریکا این کهستند 1982ق بین الملل دریاها حقو
تا زم انی ک ه ای ن  بنابراینصویب نکرده است. رسانده است اما آن را ت

ادعاه ای خ ود را ب ه نوانسیون را ب ه تص ویب نرس اند، نم ی توان د ک
 کمیس    یون تحدی    د ح    دود ف    الت ق    اره تحوی    ل بده    د.

(Nopens,2010,p 6 )دی ک ه در این کنوانسیون می تواند با قواع
نقش مهمی را در ح ل معض الت و  ه داده است،اد ارائد دریاهای آزمور

در عین حال بر  ائه دهد.شمال ار ی دولت ها در قطباختالفات سرزمین
حقوق دریاها کشورهای س احلی در  1982کنوانسیون  234اساس ماده 

اقیانوس منجمد شمالی حق دارند در موارد خاصی مانند وجود تکه های 
ایی خود محدودیت ویژه، در مناطق دریآب و هوایی  یخ یا شرای  عظیم

 حقوق 1982یون انسکنو( 1395)جناب زاده،  های بیشتری اعمال کنند.
ه داده است که می تواند در مورد منطق ه سه نهاد جدیدی را ارائدریاها 

قطب شمال کارساز باشد: دادگاه بین المللی حقوق دریاها، سازمان بین 
ن تحدی د ح دود ف الت ق اره. کش ورهای میسیوالمللی دریانوردی و ک

 2ایلولیس ات ی هیانببا قبول  2008در سال  روسیه، نروژ، کانادا و آمریکا
 Gebhardt) وق بین الملل دریاها عمل کنند.اند طبق حقد شده عهمت

and Ingenfeld,2011, p 26 ) این اعالمیه کشورهای س احلی
 1982ط ابق کنوانس یون را ملزم می کند تا اختالفات ارضی خ ود را م

البته برخی از ( Grätz,2012, p 2) کنند. حقوق دریاها حل و فصل
حکمی ت کشورهای حاشیه قطب شمال با حل این اختالفات از طری ق 

 Loukacheva,2010, p) ه اند.کرد افقتل مواز سازمان ملهیئتی 

پس بنابراین کشورهای ساحلی قطب شمال مطابق با کنوانس یون  (18
می توانند منطق ه انحص اری  3مایل دریایی 200قوق دریاها تا ح 1982

بق این کنوانسیون اگر کشورها می خواهن د اقتصادی داشته باشند. مطا
د شته باشند، بایاری اقتصادی دامایل دریایی منطقه انحص 200بیش از 

مایل دری ایی  200از قاره آن ها در زیر دریا بیش  ند که فالتبات کناث
ت ا )فق ( که در این صورت می توانند ( Quaile,2013) امتداد دارد

 ) باش  ند. ق  ه انحص  اری اقتص  ادی داش  تهمای  ل دری  ایی منط 350

Kruse,2008) 
 

 شورای قطب شمال -2
ود، مشکالت قطب شمال موثر واقع شنهاد دیگری که می تواند در حل 

به عنوان س ازمانی  1996این شورا در سال  ت.شورای قطب شمال اس
منطقه ای لی تشکیل شد. این شورا در جامعه جهانی به عنوان بین المل

همچنین شورا در  مجزا از سایر مناطق در شمال کره زمین شناخته شد.
ولی( ب ا یک دیگر کشور ساحلی به صورت منطق ه ای )ب ین ال د 8بین 

ورهای نوردی ک)نروژ، کش املی دارند. این کشورها شهمکاری مستمر

                                                           
 قطب شمال اقیانوس ساحلی ورکش پنج توس  2008 مه 28 تاریخ در ین بیانیها.  2
 به دیدارها این در .شد اعالم( دانمارو پادشاهی و نروژ کانادا، سیه،رو متحده، ایاالت)

 ایمنی دریایی، محی  از حفاظت هوایی، و آب تغییرات ،منجمد شمالی اقیانوس مورد رد بحث
پرداخته  نقل و ملح جدید مسیرهای شدن باز صورت در اضطراری های مسئولیت تقسیم و دریایی
 ( English Wikipedia, Ilulissat Declarationشد.)

 کیلومتر 1852. هر مایل دریایی برابر است با  3
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ینلن د( و ایس لند(، کان ادا ، روس یه و ای االت سوئد، فنالند، دانمارو)گر
مه  م ت  رین ( Keskitalo,2007, p 193) تح  ده م  ی باش  د.م

شورا، تمرکز بر مسائل جامع موضوعات کاری مرتب  با قطب شمال در 
ب ا تب ا  در اراین ش ورا می باشد. ولی  توسعه پایدار دریایی با تاکید بر
ر حق وقی و چ ه ز نظ چ ه ادر مورد قطب جنوب،  وقیسازوکارهای حق

 Nele Matz,2009, p) اداری قاب ل مقایس ه ب ا آن نم ی باش د.

عضویت  -1در این شورا سه گونه عضویت مشخ  شده است:  (241
کشورهای ن اظر. همچن ین گ روه  -3ننده اعضای شرکت ک -2دائمی 

ای ت داوم فعالی ت ه ای ش ورا، گ روه ه  های کاری با هدف کمک و
خاص. اعض ای دائ م هش ت کش ور ف ایوظا بتخصصی و گروه هایی 

می  ایاالت متحده، کانادا، دانمارو، ایسلند، نروژ، سوئد، فنالند و روسیه
عضویت دائ م  باشد که غیر از این کشور ها به هیچ کشور دیگری حق

 Observer Manual For Subsidiary) داده نم ی ش ود.

Body,2013, p 4 )ی ق راارای ح با اینکه اعضای شرکت کننده د
ائما حضور شمال د قطبد در همه جلسات شورای ستند ولی می توانننی

در مورد اعضای ن اظر نی ز ( Bloom,1999, p 712) داشته باشند.
باید گفت که وظیفه این اعضا نظارت بر عملکرد شورا بدون دارا ب ودن 

ب شمال، سازمان ساحلی منطقه قطدولت های غیر  حق رای می باشد.
ی منطقه ای و سازمان ه ای غی ر دولت ی م و انی ی جههای بین الدول

در  1ای قط ب ش مال فعالی ت کنن د.ظر در شورنا توانند به عنوان عضو
، در 3آلم ان، هلن د و لهس تان 2ایکالوئی تدر جلسه وزرای  1998سال 
 2013 ر س الو د  5اس .انیا 2006، در جلسه سال 4فرانسه 2002جلسه 

کره جنوبی، ژاپن و س نگاپور  تان،ندوسهایتالیا، چین،  6کیرونادر جلسه 
در جهت حفظ  7مال عضو شدند.ب شاظر در شورای قطعضو ن به عنوان

محی  زیست، دولت های س احلی قط ب ش مال در پ ی دی دار ه ای 
مختلفی که با هم داشتند، استراتژی حفاظ ت از مح ی  زیس ت قط ب 

یل تش کمضا کردند. ای ن اس تراتژی زمین ه ا 1991ال ر ا در س 8شمال
 ا ب ا اعالمی ه ات اوا درقطب شمال را فراهم نمود ولی این ش ور ورایش
عالوه بر آن یکی از بزرگترین ویژگی ه ای  9به وجود آمد. 1996ل سا

مکانیزم های مختلفی به عنوان که  است شورا تشکیل چهارچوب هایی
 .ش  ناخته م  ی ش  وندمنطق  ه  از نظ  ر م  دیریتی )و ح  اکمیتی( در

(Conley,2012, pp 14-15) ی ک ه بیانی ه ات اوا از جمله مس ائل
در قطب ری سائل مربو  به نظامی گبرای آن استثنا قائل شده است، م

                                                           
1 . Ottawa Declaration, Ottawa, Ontario, Kanada. 

https://oaarchive.arctic council.org/handle/11374/85 

adresinden 12 Aralık 2015 , Article 3 
2 . Iqaluit 
3 . Iqaluit Declaration. (1998). Ottawa, Canada. 

https://oaarchive.arctic council.org/handle/11374/86 , 

Article 3  
4 . Inari Declaration. (2002). Finland. 

https://oaarchive.arctic council.org/handle/11374/88, 

Article 13 
5 . Salekhard Declaration. (2006). Russia. 

https://oaarchive.arctic council.org/handle/11374/90 
6 . Kiruna 
7 . Kiruna Declaration. (2013). Kiruna, Sweden. 

https://oaarchive.arctic council.org/handle/11374/93 
8 .Arctic Environmental protection Strategy  
9 . Observer Manual For Subsidiary Body. (2013). Kiruna, 

Sweden. https://oaarchive.arctic 

council.org/handle/11374/939  

نیه این مس ائل را خ ارج از ص الحیت و مس ئولیت شمال می باشد. بیا
دالی ل آن ه م ش ر  آمریک ا ب رای  10شورای قطب شمال می دان د.

 –یت ی امن صورت دخالت در مس ائلعضویت در شورا می باشد که در 
 2013در س ال  نظامی قطب شمال، این کشور عضو شورا نخواهد شد.

ش مال  طب ش مال از ط رف ش ورای قط بز قسندی با نام چشم اندا
منتشر شد که در آن بر شناخت منطقه چه از لحاا علمی و چه از لحاا 
ر آداب و رسوم و عرف بومی ان آن منطق ه و نی ز ب ر تص میم گی ری د

ه این عوامل تاکید داش ته اس ت. در ای ن وجه ببا تمنطقه و اهمیت آن 
ز بودن فعالی ت آمیای شرکت کننده بر صلش سند اعضای دائمی و اعض

ودن اعضا در حل مص ائب و مش کالت و وابس ته ه، کافی بها در منطق
حقوق دریاها به عنوان چارچوب قانونی حل  1982 بودن به کنوانسیون
مال نه یک سازمان بین طب شای قاز شور 11د کرده اند.این مسائل تاکی

همک اری ه ای غی ر رس می  المللی بلکه سازمان بین الدولی در قالب
چ را ک ه ( Huebert,1998, p 54) قه ای می توان یاد ک رد.منط

شورای قطب شمال از زمان تشکیل به ه یچ وج ه دارای ص الحیت و 
ش ورا را ب ه عن وان ی ک  ،قدرت حقوقی نبوده است. از زم ان تش کیل

 می به کار ادامه می دهد، می شناسند.لکه با تکیه بر مسائل ع انیمساز
(Van Der Zwet,2014, p 8 )نک ه ع الوه ب ر آن ب ه دلی ل ای

ضمانت اجرای حقوقی نم ی باش د، از نظ ر  یراشورای قطب شمال دا
حقوق بین الملل، این سازمان دارای شخصیت حقوقی نم ی باش د؛ ب ه 

 م ی کن د. تصویب و اجرا را خود شوراو مقررات کاری  این دلیل قواعد
(Wilson,2015, p 3 ) البت ه ش ورای قط ب ش مال بیش تر دارای

ی ن دلی ل از ط رف ماهیت شکل دهی و اجرای تصمیمات را دارد ب ه ا
ه مللی به عنوان س ازمانی ش ناختت ها و سازمان های بین الدولبیشتر 

 ق ایعمی شود که تصمیماتش دارای ضمانت حقوقی نیست. ولی سیر و
کشور ساحلی  ر داد. هشتاین وضعیت را تغیی 2013و  2001سال های 

نامه همک اری ه وایی و دری ایی در  توافق 2011قطب شمال در سال 
 همک اری نام ه توافق 2013ل سا و در 12قطب شمال و نجاتجستجو 

ب ه امض ا  13ش مال قطب ی دریایی درنفت آلودگیبه  واکنش و آمادگی،
 اج  رای حق  وقی م  ی باش  ند. مانترس  ید ک  ه ه  ر دو دارای ض  

(Rottem,2015, p 54) 
 

 حیط زیستشمال  و مقطب  -3

کشورهای واقع در قطب شمال که استراتژی حمای ت از  1991در سال 
دند تا حمایت زیست نمورا پذیرفتند، موافقت  محی  زیست قطب شمال

ء بخشند. هشت کشور واق ع منطقه ای در قطب شمال را اعتالمحیطی 
ن استراتژی را پذیرفته و متعهد شدند ضمن حمایت از ل ایدر قطب شما
می، از محی  زیست قطب شمال و توسعه پایدار و افراد بو فرهنگ های

نگین، ین استراتژی نفت، فل زات س منصفانه آن نیز حمایت نمایند. در ا
دار توصیف شده ان د. در کتیویته به عنوان آالینده پایسر و صدا و رادیو ا

                                                           
10 . Ottawa Declaration, Ottawa, Ontario, Kanada. 

https://oaarchive.arctic council.org/handle/11374/85 

adresinden 12 Aralık 2015 , Article 1 
11 . Vision for the Arctic. (15 Mayıs 2013). Kiruna, 

Sweden. 

https://oaarchive.arcticcouncil.org/bitstream/handle/11374/

287/MM08_Kiruna_Vision_for_the_Arctic_Final_f 
12 . Agreement on cooperation Aeronautical and Maritime 

Search and Rescue in the Arctic, 2011  
13 . Agreement on cooperation on Marine Oil Pollution 

Preparedness and Response in the Arctic, 2013 

https://oaarchive.arctic/
https://oaarchive.arctic/
https://oaarchive.arctic/
https://oaarchive.arctic/
https://oaarchive.arctic/
https://oaarchive.arctic/
https://oaarchive.arctic/
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برنامه مراقبتی و ارزیابی قطب شمال جهت  1991ل ر ساهمین راستا د
همکاری، تهیه و تنظ یم ش ده اس ت. در م ورد تحقیق و  قای بیشترارت

لقی شده؛ یعنی حفظ حیات موضوعاتی که اقدام در مورد آنان ضروری ت
و برای  1992مال، گروهی کاری از سال انوران و گیاهان در قطب شج

مش غول  1994مال از س ال ط ب ش حمایت از محی  زیست دریایی ق
برای بررس ی مح ی  س وزیران زاری اجالفعالیت شده اند. متعاقب برگ

در راجع به محی  زیست و توس عه  اعالمیه ناکزیست قطب شمال، 

ویب شد. اعالمیه مزبور اساسا بر اص ول تص 1993شمال در سال قطب 
 تثبیت شده در استراتژی حمایت از محی  زیست قط ب ش مال تاکی د

ایی قط ب دری ده اما بر ضرورت همکاری بیشتر در ارتبا  با آلودگینمو
شمال و لزوم اتخاذ اقدامات مؤثر داخلی تاکی دی بس یار داش ته اس ت. 

مایت از محی  زیست قطب شمال در ره استراتژی حدرباز نیاعالمیه آلتا 
تصویب شد و مجددا بر اهمیت همکاری می ان کش ورهای  1997سال 

تاکید نمود. متعاقب ا اس تراتژی حمای ت از مح ی   شمالواقع در قطب 
به وسیله شورای قطب شمال مورد بحث ق رار گرف ت. در ح ال  زیست

ی واس طه اس تراتژی ک ه ب ه حاضر شورا مسئولیت توسعه قعالیت ه ای
حمایت از محی  زیست قطب شمال آغاز شده را به عه ده دارد. ش ورا 

وای ت کان ادا در س ال یکالطش وزرا در اس نخستین اجالس خ ود را در 
اعالمیه راجع ب ه ارتق ای همک اری،  آن اجالسبرگزار نمود. در  1998

سید. مشارکت و رواب  بین کشورهای واقع در قطب شمال به تصویب ر
ه لزوم دخالت دادن گروه های بومی قط ب ش مال در این اعالمیه بدر 

  موضوعات مشترو منطق ه، نظی ر توس عه پای دار و حمای ت از مح ی
کش ورهای ( 167-166، ص   1394)واالس،  ست تاکید نهاده شد.زی

کنوانسیون حقوق دریاها را مرجع قانونی اصلی  ،ساحلی منطقه شمالگان
ن با ای  1دانند.لگان می و اولیه برای تعیین چارچوب امور مربو  به شما

ن حال اسناد قانونی بین المللی دیگری نیز وجود دارند که می توان از آ
برای استخراج قواعد و مقررات مرتب  با اموری چون حم ل و نق ل،  ها

ت از محی  زیست دریایی در شمالگان استفاده مدیریت منابع و محافظ
 کرد که(( اشاره قطبیل دستورالعمکرد. از جمله این اسناد می توان به ))

الزم االجرا گردید و شامل قواعدی پیرامون امنیت  2017از ژانویه سال 
یت های کشتی ها و حفظ محی  زیست دریایی در ش مالگان م ی فعال

داد نه کش ور)پنج کش ور س احلی قط ب گردد. در نوامبر همان سال تع
 ب هکشور دیگر شامل چین، ژاپن، س نگاپور و ک ره جن وبی  4شمال و 
ا( توافق نام ه ای امض ا کردن د ک ه ب ر اس اس آن ه اروپادیحهمراه ات

د مج از در بخ ش مرک زی اقی انوس از حماهیگیری بی قاعده و بیش 
ر کن ار د 2س ال آین ده ممن وع گردی د. 16منجمد شمالی حداقل برای 

مقررات بین المللی، مقررات منطقه ای دیگری مخصوص شمالگان نیز 
از آل ودگی  ، پیشگیریات علمیاری در تحقیقمکوجود دارد که قواعد ه

در کنار  3کنند.می  نفتی و عملیات های اکتشافی و امداد و نجات تعیین

                                                           
1  . The 

IlulissatDeclaration (May28,2008), http://www.oceanlaw.o

rg/downloads/arctic/Ilulissat_Declaration.pdf 
2  . Meeting on High Seas Fisheries in the Central Arctic 

Ocean, Washington, D.C., Chairman’s statement (Nov. 28 

–

30,2017, https://www.state.gov/e/oes/ocns/opa/rls/276136.

htm 
3  .Agreement on Enhancing International Arctic Scientific 

Cooperation (2017), Agreement on Cooperation on Marine 

Oil Pollution Preparedness and Response in the Arctic 

(2013), Agreement on Cooperation on Aeronautical and 

Maritime Search and Rescue in the Arctic (2011) 

تمام این اسناد، معاهدات بین المللی حوزه حقوق بش ر نی ز ب ه کم ک 
ین شمالگان می آیند تا زندگی دشواری آن ه ا را در ای ن منطق ه ساکن

قطب ی ب ر  م تسیستم حکو (1395)جناب زاده،  سردسیر تسهیل کنند.
ک ه م ی باش د ری و کنوانسیون حقوق بین الملل دریاه ا مبنای همکا

است. کمیسیون اروپا سه هدف اص لی  ثبات آن منطقهامنیت و امن ض
ز دف اع در دس تور سیاسی دارد که همه جنبه های قطب شمال را به ج

که از جمله آنها که به محی  زیست ارتبا  دارند عبارتن د  کار خود دارد
غیی رات آب و ه وایی، دوم ت رویج اس تفاده   زیست و تمحیل ... او از:

 ,Nopens, 2010)سوم ....  هیدروکربن ها، شیالت ابع،پایدار از من

p 8 ) بیشتر مربو  به  قطب شمالدر واقع نگرانی های اصلی پیرامون
ز این قبیل می گ ردد: تغیی رات آب و ه وایی ، ن ازو ش دن مواردی ا

 فعالیت ه ای وز افزونر صفحه های عظیم یخی و یخچال ها، افزایش
واردی م ن جمل ه خ دمات و م  انسانی در من اطق دری ایی ش مالگان

اکوسیستمی. در اثر این نگرانی ها اسناد و معاهدات بین المللی متعددی 
وانسیون سازمان ملل در مورد تغییرات تنظیم و امضا شده است که ))کن

فقتنامه پ اریس واو م 5((یا پیمان کیوتو ، ))پرتکل کیوتو 4آب و هوایی((
ربحث ها به این اسناد و د مترین این معاهدات محسوب می شونداز مه

هد در تمام سطش ارجاع می شود. تغییراتی که در قطب شمال رخ می د
ی توان به باده ای س ردی اش اره زمین اثرگذار است. به عنوان مثال م

ی کرد که از قطب شمال به عرض های جنوبی تر کره زم ین نف وذ م 
 جن اب) های بسیار شدید و سخت می شوند.و سبب بروز زمستان  ندکن

 (1395زاده، 

 

  یریگجهینت
یکی از مناطق انحصاری جهان و منطقه ای که حاکمی ت مش خ  و 

ت آن گیرد، قطب شمال می باشد ک ه وض عی قانونی بر آن صورت نمی
توس  قوانین و حقوق بین الملل تا به امروز به صورت مشخ  معل وم 

نظر از ماین منطقه را ین المللی کم و بیش ب عرصه نشده است. ولی در
حقوق دریاها می دانند. ای ن ناحی ه ک ه  1982حقوقی تابع کنوانسیون 

هنوز توافق یا معاهده خاصی درباره آن وضع نشده است همواره مستعد 
جدال بین کشورها ب ه وی ژه کش ورهای س احلی ب وده اس ت.  تنش و

د نمی تواند خال موج و ملرت کاحقوق دریاها به صو 1982کنوانسیون 
ه ای پر کند ولی با این حال می توان ب ا همک اری را  در قطب شمال

بین دولت ها، خال های آن را پر نم ود. در ای ن راس تا ش ورای قط ب 
یف خ ود از جمل ه حف ظ پوش ش شمال نی ز م ی توان د در کن ار وظ ا

دولت ه ا، اکولوژیکی منطقه و حل و فصل اختالفات و تنش های بین 
ین امر گس ترش قلم رو قق اماید. برای تحای موجود را جبران نه خال

علی رغ م م وثر  صالحیت و سازماندهی بهتر این شورا الزم است. ولی
نطقه، با توجه وضعیت جغرافیایی خاص این م بودن شورای قطب شمال

 و جامعی  حل دائمی مسائل و مشکالت آن باید با معاهده ای مستقل

ه ای ا لحاا ویژگ ی بمعاهده ای که  شود.ی میسر ممنطقه برای این 
خاص جغرافیایی منطقه و ارائ ه راهک ار ج امع و دائم ی ش امل آزادی 
تجارت، عبور و مرور آزاد، حفاظت از پوشش گیاهی و جانوری منطق ه، 

ان منطقه آزاد و مشترو برای همه ملت ها، بهره برداری عرفی به عنوم
و  وقی و اختالفات ارضیحقنمودن وضعیت اشتراکی از منابع، مشخ  

ی ساحلی، منع حضور نظامی کشورها، ح ل مس ائل ورهاسرزمینی کش

                                                           
4  .United Nations Framework Convention on Climate 

Change (UNFCCC) 
5 . Kyoto Protocol 

http://www.oceanlaw.org/downloads/arctic/Ilulissat_Declaration.pdf
http://www.oceanlaw.org/downloads/arctic/Ilulissat_Declaration.pdf
https://www.asil.org/insights/volume/22/issue/7/chinas-white-paper-arctic-legal-status-under-international-law#_ednref7
https://www.asil.org/insights/volume/22/issue/7/chinas-white-paper-arctic-legal-status-under-international-law#_ednref7
https://www.asil.org/insights/volume/22/issue/7/chinas-white-paper-arctic-legal-status-under-international-law#_ednref7
https://www.state.gov/e/oes/ocns/fish/regionalorganizations/arctic/statements/279640.htm
https://www.state.gov/e/oes/ocns/opa/rls/276136.htm
https://www.state.gov/e/oes/ocns/opa/rls/276136.htm
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مربو  به فالت قاره قطب شمال و رعایت حقوق انسانی جوامع ب ومی 
می تواند بخش بزرگی از مس ائل آن  و ... منطقه و اداره آن توس  آنها

قه ای نطهای گسترده ماختالفات و بروز تنش از را حل و فصل و مانع 
قسمت قبل از ذوب ش دن  اید شامل دوار بشود. این راهکو بین المللی 

یخ های قطبی و بعد از ذوب شدن یخ های قطبی شود. چون در ح ال 
وان ب ه عن وان یخ های قطبی این منطقه ذوب نشده و نم ی ت حاضر 

حقوق دریاها در نظ ر گرف ت. ب ه  1982دریای آزاد مطابق کنوانسیون 

این منطقه  خاص ی و یا معاهدهه نیاز به رژیم حقوقک مین دلیل استه
برای اداره مشترو و حل مشکالت آن احساس م ی ش ود. البت ه ای ن 
 معاهده می تواند زیرنظر سازمان ملل و با مشاوره و ارائه راهکار توس  

 1982برخی قواع د کنوانس یون نمودن شورای قطب شمال و با لحاا 
معاهده جامع  م حقوقی قطب شمال یاژی. در نهایت رحقوق دریاها باشد

شمال می تواند نقطه پایانی بر این مشکالت و معض الت پ یش قطب 
 آمده در این منطقه باشد. 

 یک نگاه اعضای شورای قطب شمال در - 1جدول
 سایر گروه های کاری ناظراعضای  اعضای شرکت کننده یاعضای دائم

 ایاالت متحده
 روسیه
 کانادا
 نروژ
 سوئد
 فنالند
 دانمارو

 یسلندا

 

طب کنفرانس زیست محیطی اینویت ق
 شمال

 آلمان
 هلند
 لهستان
 بریتانیا
 فرانسه
 انیااس.

 ایتالیا
 چین

 هندوستان
 جنوبیکره 

 ژاپن
 نگاپورس

ع مات برای جمبرنامه اقدا
ط ب ای قآوری زباله ه 

 (ACAP) شمال

 یتخصصگروه های 
 

گ روه ه  ایی ب  ا وظ  ایف 
 شورای سامی خاص

برنامه کنترل و نظارت بر 
قطب ش مال منض م ب ه 

 (AMAPاتاوا) اعالمیه

 جمعیت بومی شرق دورروسی انجمن 
 سیبری

حفاظ   ت از گیاه   ان و 
قط      ب ج      انوران 

 (CAFFشمال)

آمادگی، پیشگیری و 
وارد با ممقابله 
 (EPPRاضطراری)

 انجمن آلئوت

 قطب شمال های کانسشورای آتابا

حفاظت از محی  زیست 
دریایی قطب شمال 

(PAME) 

پایدار  توسعه ریاک گروه
(SDWG) 

 1ینوینچگشورای بین المللی 
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Abstract  

Introduction  
According to the historical course of this region, the North Pole was claimed in 1909 by Canada and 

in 1924 by the United States of America. Then the Soviet Union also continued this process and made 

a territorial claim in this region due to its geographical proximity. It was at this time that this country 

seized the Bering Strait and the Kola Peninsula. Since 1930, this area has been considered from a 

military point of view. For example, Canada and the United States implemented defense-oriented 

plans under the pretext of an all-out threat from the Russians. In the middle of World War II, the 

North Pole was a breeding ground for German and Russian submarines to advance their military 

goals. After the Second World War, at the height of the Cold War, the North Pole was also a place of 

dispute and became of strategic and military importance for the governments. With the escalation of 

these differences, the strategic importance of the region took on a political and security color. As 

mentioned, the melting of the ice in this region (due to global warming), the three basic and key 

points of security, easy access to sea routes (creating new waterways) and energy (oil and gas) 

became the subject of discussion and disagreement between governments.In fact, global warming has 

dramatically affected the Arctic region. By evaluating the climate effects of the North Pole in 2004, it 

can be concluded that the temperature of this region will increase by 4 to 7 degrees by the end of this 

century. At the same time as this study, another study was conducted and they came to the conclusion 

that by 2040 all the Arctic glaciers will melt. However, with the intensification of the global warming 

crisis and the disregard of world powers to this issue (including the United States), the process of ice 

melting is taking place at a faster rate. According to their capabilities, countries are trying to prove 

their sovereignty over the Arctic region and protect their interests in that region. Especially Russia's 

provocative actions and raising its flag in the North Pole have aggravated the differences. 

Methodology  
This research has been done in a scientific-research method. Scientific research is the way that 

research is done on the topic in question according to valid scientific methods. On the other hand, this 

research has been done in a descriptive-analytical way, because according to the sources, the existing 

facts have been expressed and then the analysis and reasoning about these events has been done. 

Because this research is a library work, the political, legal and environmental importance of the Arctic 

region and its governance by the Arctic Council in the framework of international law have been 

discussed. Based on this, some sources have been discussed and research has been done on this matter 

through the available sources in English, Turkish and Farsi languages. 

 

Conclusion  
The Arctic does not yet have specific sovereignty in international law. Countries around the Arctic 

have divisions of authority. Unlike Antarctica, the region does not yet have a convention on 

sovereignty and environmental issues and resource utilization, and therefore no progress has been 

made in the region due to tensions between sovereign states. The strategic importance of the Arctic is 

not recognized by countries, and only governments recognize the region's oil and gas resources. One 

of the reasons why the Arctic is important is the area's access to the high seas. With the gradual 

warming of land and the melting of polar ice, it has facilitated the extraction of underground resources 

and easy access to the maritime routes of the area, affecting global geopolitics. Using a descriptive-

analytical approach, this paper attempts to explain the political importance of this region among 

governments and to examine the legal challenges to the Arctic with respect to international law. The 

results show that the region faces border disputes, increased military might and coastal claims. The 

legal status of this region in accordance with international law is subject to the 1982 Convention on 

the Law of the Sea. This area, which has not yet been established by a special agreement or treaty, has 
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always been prone to tension and conflict between countries, especially coastal countries. The 1982 

Convention on the Law of the Seas cannot completely fill the void in the Arctic, but it can be filled 

with cooperation between governments. In this regard, the Arctic Council can compensate for the 

existing gaps in addition to its duties, including maintaining the ecological cover of the region and 

resolving disputes and tensions between governments. In order to realize this, it is necessary to 

expand the scope of jurisdiction and better organization of this council. However, despite the 

effectiveness of the Arctic Council, due to the special geographical situation of this region, the 

permanent solution of its problems and issues should be possible with an independent and 

comprehensive treaty for this region. A treaty that takes into account the specific geographical 

characteristics of the region and provides a comprehensive and permanent solution including freedom 

of trade, free passage, protection of the flora and fauna of the region, introduction as a free and 

common area for all nations, joint exploitation of resources. Determining the legal status and 

territorial and territorial disputes of the coastal countries, prohibiting the military presence of the 

countries, solving the issues related to the Arctic continental plateau and respecting the human rights 

of the native communities of the region and its administration by them, etc. can solve a large part of 

its problems. To resolve and prevent disputes and widespread regional and international tensions. This 

solution should include two parts before the polar ice melts and after the polar ice melts. Because 

currently the polar ices of this region have not melted and cannot be considered as the open sea 

according to the 1982 Convention on the Law of the Sea. This is the reason why the need for a legal 

regime or a special treaty for this region is felt for joint administration and solving its problems. Of 

course, this treaty can be under the supervision of the United Nations and with the advice and 

provision of a solution by the Arctic Council and by taking into account some rules of the 1982 

Convention on the Law of the Sea. In the end, the Arctic legal regime or the Arctic Comprehensive 

Treaty can be the end point of these problems and dilemmas in this region. 
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