
  رژیم حقوقی دریای خزر (آکتائو)متن کامل کنوانسیون 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر

جمهوری آذربایجان، جمهوری اسالمی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون -اعضای این کنوانسیون، کشورهای ساحلی دریای خزر

الملل، با  شوند، با استناد به اصول و موازین منشور ملل متحد و حقوق بین ها نامیده می که از این پس طرف -روسیه و ترکمنستان

ها، با پیروی از تمایل به تعمیق و گسترش روابط مبتنی  ن همجواری و تفاهم متقابل بین طرفدر نظر گرفتن فضای همکاری، حس

باشد و اینکه  ها دارای اهمیت حیاتی می ها، با در نظر گرفتن این واقعیت که دریای خزر برای طرف بر حسن همجواری بین طرف

ر هستند، با تاکید بر اینکه حل مسائل مربوط به دریای خزر در فقط آنها از حقوق حاکمه نسبت به دریای خزر و منابع آن برخوردا

هاست، با شناسایی اهمیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دریای خزر، با آگاهی از مسئولیت خود  صالحیت انحصاری طرف

که این کنوانسیون توسعه و تقویت های آینده برای حفظ دریای خزر و توسعه پایدار منطقه، متقاعد از این  در قبال نسل حاضر و نسل

 نیز و آن منابع بخردانه مدیریت و جویانه صلح اهداف برای خزر دریای از استفاده  ها را تسهیل خواهد کرد و همکاری بین طرف

  یهمکار توسعه منظور به مساعد شرایط ایجاد جهت در تالش با دهد، می ارتقاء را آن زیست محیط از  حفاظت و حمایت اکتشاف،

اقتصادی سودمند متقابل در دریای خزر، با در نظر گرفتن تغییرات و فرآیندهای به وقوع پیوسته در منطقه دریای خزر در سطوح 

 :اند ها و در این رابطه نیاز به تقویت رژیم حقوقی دریای خزر، به شرح زیر توافق کرده ژئوپلتیک و ملی، ترتیبات موجود بین طرف

 1ماده 

 :باشند ن کنوانسیون، اصطالحات زیر به این معنی میبرای اهداف ای

های ناوبری دریایی منتشره  ها و ترسیم شده بر روی نقشه توده آبی محصور شده به وسیله قلمرو خشکی طرف -«دریای خزر»

، 31003ره به شما1.750000پترزبورگ، با مقیاس  شناسی وزارت دفاع فدراسیون روسیه، سن توسط اداره کل ناوبری و اقیانوس

، منتشر شده در سال 1998.7.4، نشر آرشیوی مورخ 31004؛ شماره 1998، منتشر شده در سال 1997.4.17نشر آرشیوی مورخ 

که رونوشت مصدق آنها پیوست این  1998، منتشر شده در سال 1996.11.16، نشر آرشیوی مورخ 31005؛ شماره 1999

 .باشد کنوانسیون و جزء الینفک آن می

 .خطی است که از خطوط مبدأ عادی و مستقیم تشکیل شده است -«دأخط مب»

از  1977متر داده سطح دریای بالتیک  28.0خط سطح میانگین چندین ساله دریای خزر در نقطه منهای  -«خط مبدأ عادی»

کند و بر  عبور می ای قلمرو یک کشور ساحلی خزر ای یا جزیره باشد که از بخش قاره نقطه صفر فووت اشتووک کرون اشتات می

 .های بزرگ مقیاس که رسما توسط آن کشور ساحلی مورد شناسایی قرار گرفته، مشخص شده است روی نقشه

کند و خط  خطوط مستقیمی است که نقاط مربوط / مناسب را بر روی خط ساحلی به یکدیگر وصل می -«خطوط مبدأ مستقیم»

ای از جزایر در امتداد ساحل و در مجاورت  د یا در مکانی که در آن حاشیهباش هایی که خط ساحلی مضرس می مبدأ را در مکان

 .دهد می تشکیل دارد، قرار  نزدیک آن

 .ها تعیین شود ای بین همه طرف روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید در موافقتنامه جداگانه

ضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت هنگام اش آشکارا در و های داخلی چنانچه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آب

 .ها مدنظر قرار خواهد گرفت ایجاد روش فوق به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف

 .اند هایی است که از خطوط مبدأ به طرف ساحل واقع شده آب -«های داخلی آب»

 .یابد تسری می ای از دریا است که حاکمیت کشور ساحلی بر آن باریکه-«های سرزمینی آب»

 .ای از دریا است که در آن کشور ساحلی از حق انحصاری برداشت منابع زنده آبی برخوردار است باریکه -«منطقه ماهیگیری»



ماهیگیری واقع شده و استفاده از آن به روی   ای آبی است که در بیرون از حدود خارجی مناطق منطقه -«پهنه مشترک دریایی»

 .ها باز است همه طرف

های اقتصادی مشروع  برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت هایی از بستر و زیربستر است که به منظور بهره قسمت -«بخش»

 .ها تعیین حدود شده است مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر بین طرف

 .پوستان، پستانداران و سایر انواع جانوران و گیاهان آبزی تنان، سخت ها، نرم ماهی -«منابع زنده آبی»

 .شوند می مدیریت ها طرف توسط مشترکا که آبی زنده منابع  -«منابع زنده آبی مشترک»

 .باشدهر نوع فعالیتی که هدف از آن برداشت منابع زنده آبی از زیستگاه طبیعی آنها  -«برداشت»

ها که دارای عالئم خارجی متمایز کننده تابعیت آن بوده، تحت  کشتی متعلق به نیروهای مسلح یکی از طرف -«کشتی جنگی»

فرماندهی افسری است که به طور رسمی توسط دولت آن طرف منصوب شده است و نام وی در فهرست خدمات ذیربط یا معادل 

 .که تابع نظام نیروهای مسلح منظم هستندباشد  ای می آن درج گردیده و دارای خدمه

باشد که در ارتباط و تاثیر متقابل با یکدیگر در  عناصر هوا، آب و موجودات زنده از جمله انسان می -«زیستی دریای خزر سامانه بوم»

 .هایی از خشکی که تحت تاثیر مجاورت دریا قرار دارد، می باشد داخل دریای خزر و نیز بخش

زیستی دریای خزر به وسیله   معنای وارد کردن مستقیم یا غیرمستقیم مواد، موجودات زنده یا انرژی در سامانه بومبه  -«آلودگی»

باشد که به اثرات زیانباری از قبیل آسیب به منابع زنده و حیات دریایی، خطرات  انسان و از جمله از منابع مستقر در خشکی می

 به لطمه دریا، از مشروع  های های دریایی شامل برداشت منابع زنده آبی و سایر استفاده یتبرای سالمت انسان، ایجاد مانع در فعال

 .بشود که دارد احتمال یا شود منجر آن مطبوعیت کاهش و آن از استفاده لحاظ از دریا آب از استفاده برای کیفیت

 2ماده 

 .صالحیت خود را در دریای خزر اعمال خواهند کرد ها طبق این کنوانسیون حاکمیت، حقوق حاکمه و انحصاری و همچنین طرف

ها، بستر، زیربستر، منابع طبیعی آن و فضای  ها در مورد استفاده از دریای خزر شامل آب این کنوانسیون حقوق و تعهدات طرف

 .کند هوایی بر فراز دریا را تعیین و تنظیم می

 3ماده 

زیر انجام خواهند داد: احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی، استقالل و برابری  های خود را در دریای خزر طبق اصول ها فعالیت طرف

 ؛ها، عدم توسل به زور یا تهدید به زور، احترام متقابل، همکاری و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر حاکمیت دولت

وستی و همکاری و حل کلیه مسائل آمیز، تبدیل آن به منطقه صلح، حسن همجواری، د استفاده از دریای خزر برای مقاصد صلح

 ؛آمیز مرتبط با دریای خزر از طرق مسالمت

 ؛تضمین امنیت و ثبات در منطقه دریای خزر

های نظامی در حدود کفاف معقول با توجه به منافع همه  ها در دریای خزر، توسعه توانایی تضمین موازنه پایدار تسلیحات طرف

 ؛ها، بدون لطمه به امنیت یکدیگر طرف

پذیری و شفافیت در راستای مساعی مشترک جهت  بینی رعایت تدابیر اعتمادساز توافق شده در زمینه نظامی بر اساس روح پیش

 ؛ها المللی منعقده بین کلیه طرف ای، از جمله طبق معاهدات بین تحکیم امنیت و ثبات منطقه

 ؛ها تعلق ندارند در دریای خزر عدم حضور نیروهای مسلحی که به طرف

ها برای ارتکاب تجاوز و انجام سایر اقدامات نظامی علیه  ها به سایر دولت در اختیار قرار ندادن قلمرو خود توسط هریک از طرف

 ؛ هرطرف

های سرزمینی هر طرف منوط به رعایت حقوق حاکمه و انحصاری کشورهای ساحلی و رعایت  آزادی دریانوردی در خارج از آب

 ؛ها های مشخص شده توسط طرف ط آنها در مورد فعالیتمقررات مربوطه وضع شده توس

 ؛تضمین ایمنی دریانوردی



و بالعکس، بر اساس اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق   حق دسترسی آزاد از دریای خزر به سایر دریاها و اقیانوس جهانی

المللی و توسعه  انزیت به منظور ارتقاء تجارت بینهای ذیربط با در نظرگرفتن منافع مشروع طرف تر الملل و توافقات بین طرف بین

 ؛اقتصادی

 ؛ها های تحت پرچم یکی از طرف دریانوردی در، ورود به و خروج از دریای خزر به طور انحصاری توسط کشتی

 ؛اعمال موازین و قواعد مورد توافق مربوط به تکثیر و تنظیم استفاده از منابع زنده آبی مشترک

 ؛زیستی دریای خزر  کننده در قبال خسارت وارده به سامانه بوم مسئولیت طرف آلوده

 ؛زیست دریای خزر، حفاظت، احیاء و استفاده معقول از منابع زنده آن حمایت از محیط 

 ؛شناسی، حفاظت و استفاده از منابع زنده دریای خزر  تسهیل تحقیقات علمی در زمینه بوم

 ؛المللی هواپیمایی کشوری یرنظامی طبق مقررات سازمان بینآزادی پروازهای عبوری توسط هواپیماهای غ

ها، منوط به رعایت  های سرزمینی هر طرف طبق موازین حقوقی مورد توافق طرف انجام تحقیقات علمی دریایی در خارج از آب

 . ها از پژوهش حقوق حاکمه و انحصاری کشورهای ساحلی و رعایت قواعد مربوطه وضع شده توسط آنها در مورد انواع معینی

 4ماده 

 برداری بهره  های خود در دریای خزر به منظور دریانوردی، برداشت، استفاده و حمایت از منابع زنده آبی، اکتشاف و ها فعالیت طرف

ین ا با منطبق که ها طرف بین های موافقتنامه سایر کنوانسیون، این طبق را ها فعالیت سایر همچنین و زیربستر و بستر منابع از

 .کنوانسیون باشد و قوانین ملی خود انجام خواهند داد

 5ماده 

 .شود های سرزمینی، مناطق ماهیگیری و پهنه دریایی مشترک تقسیم می های داخلی، آب منطقه آبی دریای خزر به آب

 6ماده 

شود،  های سرزمینی نامیده می ای از دریای مجاور که آب های داخلی آن بر باریکه حاکمیت هر طرف در خارج از قلمرو خشکی و آب

 .یابد و همچنین بر بستر و زیر بستر آن و نیز بر فضای هوایی آن تسری می

 7ماده 

مایل دریایی از خطوط مبدأ تعیین شده که طبق  15ای تعیین کند که از  های سرزمینی خود را تا محدوده هر طرف باید عرض آب

 .شود، تجاوز نکند این کنوانسیون معین می

های  ترین نقطه خط مبدأ برابر با عرض آب های سرزمینی خطی خواهد بود که فاصله هر نقطه ازآن، از نزدیک خارجی آب حد

 .سرزمینی باشد

دهد،  های سرزمینی، دورترین تاسیسات دائمی بندری که جزء الینفک سامانه بندر را تشکیل می به منظور تعیین حد خارجی آب

ساحل محسوب خواهد شد. تاسیسات دور از ساحل و جزایر مصنوعی نباید به عنوان تاسیسات به عنوان بخش تشکیل دهنده 

 .دائمی بندری محسوب شود

 .های سرزمینی مرز دولتی خواهد بود حد خارجی آب

اصول و ها با در نظر گرفتن  های داخلی و سرزمینی بین کشورهای دارای سواحل مجاور با توافق بین آن دولت تعیین حدود آب

 .الملل انجام خواهد شد موازین حقوق بین

 8ماده 

ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن  تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش

برداری  قوق حاکمه خود در بهرهها به اعمال ح الملل به منظور قادر ساختن آن دولت اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین

 .های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود از منابع زیربستر و سایر فعالیت

ها در  کشور ساحلی برای احداث، و نیز تجویز و تنظیم مقررات برای احداث، عملیات و استفاده از جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه



های ایمنی در اطراف جزایر  تواند در صورت لزوم حریم از حق انحصاری برخوردار خواهد بود. کشور ساحلی میداخل بخش خود، 

ها ایجاد نماید. عرض  ها به منظور تضمین ایمنی دریانوردی و جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه مصنوعی، تاسیسات و سازه

گیری  ها و تاسیسات اندازه هر نقطه از لبه خارجی این جزایر مصنوعی، سازه متر در اطراف آنها که از 500های ایمنی نباید از  حریم

 .شود بیشتر شود می

 .ها اعالم شود های ایمنی باید به همه طرف هایی و گستره حریم مختصات جغرافیایی چنین سازه

 .های ایمنی را رعایت کنند ها باید این حریم کلیه کشتی

ها مصرح در این  های سایر طرف این ماده نباید به نقض حقوق و آزادی 1موجب بند اعمال حقوق حاکمه دولت ساحلی به 

 .ناروا برای تحقق آنها منجر شود  کنوانسیون یا ایجاد اختالل

 9ماده 

 .مایل دریایی را تعیین خواهد کرد 10های سرزمینی، یک منطقه ماهیگیری به عرض  هر طرف در مجاورت آب

ها و با درنظر گرفتن اصول و  های دارای سواحل مجاور باید به موجب توافق بین آن دولت تعیین حدود مناطق ماهیگیری بین کشور

 .الملل انجام شود موازین حقوق بین

نعقده های جداگانه م هر طرف در منطقه ماهیگیری خود از حق انحصاری برداشت منابع زنده آبی طبق این کنوانسیون، موافقتنامه

 .ها براساس کنوانسیون و قوانین ملی خود برخوردار خواهد بود توسط طرف

المللی کل صید مجاز منابع زنده آبی مشترک در دریای خزر را مشترکا تعیین و  ها بر اساس این کنوانسیون و سازکارهای بین طرف

 .های ملی تقسیم خواهند کرد را به سهمیه آن 

های  تواند از طریق انعقاد موافقتنامه برداشت تمامی سهمیه خود از کل صید مجاز را نداشته باشد، می ها امکان چنانچه یکی از طرف

های دیگر  دوجانبه یا از طریق ترتیبات دیگر طبق قوانین ملی خود، دسترسی به باقیمانده سهم خود از کل صید مجاز را به طرف

 .اعطاء کند

ها تعیین  ی مشترک در دریای خزر باید طبق موافقتنامه جداگانه منعقده توسط همه طرفهای برداشت منابع زنده آب شرایط و شیوه

 .شود

 10ماده 

ها برخوردار خواهند  های سرزمینی طرف های خارجی آب ها از آزادی دریانوردی در فراسوی محدوده های تحت پرچم طرف کشتی

ها، بدون لطمه به حقوق حاکمه و  های سازگار بین طرف تنامهبود. آزادی دریانوردی طبق مفاد این کنوانسیون و سایر موافق

 .ای که در این کنوانسیون مشخص شده است، اعمال خواهد شد ها به گونه انحصاری طرف

کشی یا عملیات  های دیگر که به حمل کاال یا مسافر و بار اشتغال دارند یا یدک های تحت پرچم طرف هر طرف نسبت به کشتی

های تحت تابعیت خود در مورد دسترسی آزاد به بنادر خود در دریای خزر،  دهند، همان رفتاری را که با کشتی ینجات را انجام م

استفاده از آنها برای بارگیری و تخلیه کاال، سوار و پیاده کردن مسافران، پرداخت تناژ و سایر حقوق و عوارض بندری، استفاده از 

 .نظم بازرگانی دارد، اعطاء خواهد کردهای م خدمات دریانوردی و اجرای فعالیت

باشند، اعمال خواهد  ها باز می های تحت پرچم طرف این ماده بر بنادری در دریای خزر که بر روی کشتی 2نظام تعیین شده در بند 

 .شد

ها از آزادی  ر طرفها از دریای خزر به سایر دریاها و اقیانوس جهانی حق دسترسی آزاد و بازگشت خواهند داشت. به این منظو طرف

 .های ترانزیت برخوردار خواهند بود ترانزیت برای تمام وسایل حمل و نقل خود از طریق قلمروهای طرف

های ترانزیت، یا  های مربوط و طرف های دوجانبه میان طرف ای به موجب موافقتنامه های مربوط به چنین دسترسی شرایط و شیوه

 .، بر اساس قوانین داخلی طرف ترانزیت تعیین خواهد شدهایی در صورت نبود چنین موافقتنامه



های ترانزیت در اعمال حاکمیت کامل بر قلمرو خود، حق خواهند داشت که کلیه تدابیر ضروری را اتخاذ نمایند تا تضمین  طرف

ای وارد  ترانزیت لطمهبینی شده به هیچ وجه به منافع مشروع طرف  ها پیش کنند که حقوق و تسهیالتی که در این بند برای طرف

 .کند نمی

 11ماده 

 :های سرزمینی دریانوردی کنند توانند برای منظورهای زیر در آب ها می طرف  های تحت پرچم کشتی

 های داخلی؛ های داخلی یا توقف درلنگرگاه یا تاسیسات بندری خارج از آب ها بدون وارد شدن به آب الف( عبور از این آب

 یا

 .یا تاسیسات بندری  های داخلی یا خروج از آن یا توقف در لنگرگاه آب ب( عزیمت به سوی

هایی  های سرزمینی بر اساس موافقتنامه ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی از آب های جنگی، زیردریایی های عبور کشتی شرایط و شیوه

 .اساس قوانین دولت ساحلی تعیین خواهد شد هایی، بر بین دولت صاحب پرچم و دولت ساحلی یا در صورت نبود چنین موافقتنامه

رسانی به اشخاص،   های سرزمینی به دلیل حوادث قوه قاهره یا حالت اضطرار یا برای کمک در صورتی که ورود کشتی جنگی به آب

موضوع را های سرزمینی  ها یا هواپیماهای در وضعیت اضطرار، ضرورت یابد، فرمانده کشتی جنگی هنگام نزدیک شدن به آب کشتی

به اطالع دولت ساحلی رسانده، ورود در مسیری انجام خواهد شد که توسط فرمانده کشتی جنگی تعیین می شود و مورد موافقت 

 .های سرزمینی را ترک کند گیرد. بالفاصله پس از رفع چنین وضعیتی،کشتی جنگی باید فورا آب دولت ساحلی قرار می

رسانی به  های داخلی به دلیل حوادث قوه قاهره یا حالت اضطرار یا برای کمک گی به آبجن  های های ورود کشتی شرایط و شیوه

بین دولت صاحب پرچم و دولت ساحلی یا در صورت  های  ها یا هواپیماهای در وضعیت اضطرار بر اساس موافقتنامه اشخاص، کشتی

 .شدهایی، بر اساس قوانین دولت ساحلی تعیین خواهد  نبود چنین موافقتنامه

های سرزمینی باید به طور پیوسته  های سرزمینی نباید مخل صلح، نظم حسنه یا امنیت دولت ساحلی باشد. عبور از آب عبور از آب

 .و سریع باشد. چنین عبوری باید مطابق با این کنوانسیون انجام شود

این ماده از  2های مذکور در بند  رایط و شیوهها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی یک طرف که بر اساس ش های جنگی، زیر دریایی کشتی

های سرزمینی طرف دیگر را ندارند، مگر در  کنند، حق توقف در بنادر و لنگرانداختن در داخل آب های سرزمینی عبور می آب

ها و  ص، کشتیرسانی به اشخا صورتی که آنها مجوز مناسب داشته باشند یا به علت حادثه قوه قاهره یا حالت اضطرار یا برای کمک

 .هواپیماهای در حالت اضطرار نیاز داشته باشد که چنین کنند

های سرزمینی طرف دیگر ملزم خواهند بود برروی سطح  ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی یک طرف هنگام عبور از آب زیردریایی

 .حرکت نمایند و پرچم خود را به اهتزاز درآورند

های زیر، مخل صلح، نظم حسنه یا امنیت دولت ساحلی تلقی خواهد  رتکاب هر یک از فعالیتهای سرزمینی در صورت ا عبور از آب

 :شد

الف( تهدید یا توسل به زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقالل سیاسی دولت ساحلی یا به هر نحو دیگری ناقض اصول حقوق 

 الملل مندرج در منشور ملل متحد؛ بین

 ین با هر نوع تسلیحات؛ب( هر گونه رزمایش یا تمر

 آوری اطالعات به زیان توان دفاعی یا امنیت دولت ساحلی؛ پ( هر گونه اقدام با هدف جمع

 ت( هر گونه عمل تبلیغاتی با هدف اثرگذاری بر توان دفاعی یا امنیت دولت ساحلی؛

 ترل نمودن آن؛ث( پرتاب، فرودآوردن یا بر روی عرشه سوارکردن هر نوع هواپیما یا ادوات نظامی و کن

 ج( شناورسازی، به زیر آب بردن یا بر روی عرشه سوار کردن هر گونه ادوات نظامی و کنترل نمودن آن؛

چ( بارگیری یا تخلیه هر گونه کاال یا ارز، سوارکردن یا پیاده کردن هر شخص برخالف قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی یا 

 بهداشتی دولت ساحلی؛



 دام آلودگی عمدی و جدی مغایر با این کنوانسیون؛ح( هرگونه اق

 خ( هرگونه فعالیت ماهیگیری؛

 های تحقیقاتی یا آبنگاری؛ د( انجام فعالیت

 ذ( هر اقدامی با هدف ایجاد اختالل در هر سامانه ارتباطی یا هرگونه تسهیالت یا تاسیسات دیگر دولت ساحلی؛

 .های سرزمینی نداشته باشد با عبور از آبر( هر گونه فعالیت دیگری که ارتباط مستقیمی 

های سرزمینی که ناقض شرایط مذکور  های سرزمینی خود، اقدامات الزم را برای جلوگیری از عبور از آب تواند در آب هر طرف می

 .در این ماده باشد به عمل آورد

های سرزمینی از  الملل، قوانین و مقرراتی را درباره عبور از آب تواند طبق مفاد این کنوانسیون و سایر موازین حقوق بین هر طرف می

 :جمله در خصوص کلیه یا هر یک از موارد زیر وضع کند

 الف( ایمنی دریانوردی و تنظیم ترافیک دریایی؛

 یزات و نیز سایر تجهیزات یا تاسیسات؛ب( حفاظت از سیستم های کمک دریانوردی و تجه

 ها و خطوط لوله؛ پ( حفاظت از بافه

 ت( حفظ منابع زنده دریا؛

 ث( جلوگیری از نقض قوانین و مقررات ماهیگیری دولت ساحلی؛

 زیست دولت ساحلی و جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی آن؛ ج( حفاظت محیط

 نگاری؛های آب برداری چ( تحقیقات علمی دریایی و نقشه

 ح( جلوگیری از نقض قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی یا بهداشتی دولت ساحلی؛

 .خ( تضمین امنیت ملی

 .های سرزمینی خود را به نحو مقتضی منتشر خواهد کرد هر طرف تمام قوانین و مقررات مربوط به عبور از آب

رزمینی، کلیه قوانین و مقررات دولت ساحلی مربوط به چنین عبوری های س ها باید هنگام عبور از آب طرف  تحت پرچم  های کشتی

 .را رعایت کنند

های سرزمینی  ها که از آب های تحت پرچم سایر طرف تواند در صورت ضرورت و با توجه به ایمنی دریانوردی از کشتی هر طرف می

های  ها از آب ه ممکن است برای تنظیم عبور کشتیهای تفکیک تردد ک کنند بخواهد که از خطوط دریایی و طرح آن دولت عبور می

 .سرزمینی خود تعیین کرده یا مقرر داشته است، استفاده کنند

های داخلی هستند یا قصد توقف در تجهیزات بندری خارج از  هایی که عازم آب دولت ساحلی همچنین حق دارد در مورد کشتی

های داخلی یا چنین توقفی  های مذکور درآب قض شرایطی که پذیرش کشتیهای داخلی را دارند، برای جلوگیری از هرگونه ن آب

 .منوط به آن گردیده است، اقدامات ضروری را به عمل آورد

ای از  ها، در مناطق مشخص شده های تحت پرچم سایر طرف تواند بدون تبعیض در شکل یا در واقع علیه کشتی هر طرف می

را موقتا به حالت تعلیق درآورد، منوط به آن که چنین تعلیقی برای حفظ امنیتش حیاتی  ها های سرزمینی خود، عبور آن کشتی آب

 .باشد

 .چنین تعلیقی تنها پس از انتشار مقتضی قابل اعمال خواهد بود

گیرد، قوانین و مقررات دولت ساحلی  برداری قرار می چنانچه کشتی جنگی یا کشتی دولتی که برای مقاصد غیرتجاری مورد بهره

های سرزمینی را رعایت نکند و هرگونه درخواست رعایت آن قوانین و مقررات را نادیده گیرد، طرف مربوط  درباره عبور ازآب

 .های سرزمینی آن را ترک کند تواند از کشتی مزبور بخواهد که فورا آب می

انین و مقررات دولت ساحلی توسط طرف صاحب پرچم بابت هر گونه ضرر یا خسارت وارده به طرف دیگر ناشی ازعدم رعایت قو

های سرزمینی خود، ورود به این  پردازند در خصوص عبور از آب های دولتی که به امور غیرتجاری می کشتی جنگی یا سایر کشتی



 .المللی دارد الملل، مسئولیت بین ها و لنگرانداختن در آنجا یا عدم رعایت مفاد این کنوانسیون یا سایر موازین حقوق بین آب

های سرزمینی خود گردد، مگر در مواقعی که مطابق  ها ازآب های تحت پرچم سایر طرف ها نباید مانع عبور کشتی هیچ یک از طرف

 :با این کنوانسیون، یا قوانین و مقررات منطبق با آن وضع شده است، عمل می کند. به ویژه یک طرف نباید

های  ناپذیر بر حق عبور از آب ا که اثر عملی آن نفی یا ایراد لطمه توجیهه های تحت پرچم سایر طرف الف( الزاماتی بر کشتی

 سرزمینی آن باشد، تحمیل نماید؛

 یا

هایی که به حمل بار به، از، یا از طرف هر دولتی  ها یا علیه کشتی های تحت پرچم دیگر طرف ب( در شکل یا در واقع علیه کشتی

 .پردازد، تبعیض قائل شود می

رسانی خواهد  های سرزمینی خود آگاه شود، آن را به نحو مناسب اطالع ف از هرگونه خطری برای دریانوردی در آبچنانچه هر طر

 .کرد

 12ماده 

 .های تحت پرچم خود در دریای خزر اعمال صالحیت خواهد کرد هر طرف بر کشتی

 .زیردریایی خود، اعمال صالحیت خواهد کردها و خطوط لوله  ها، بافه هر طرف در بخش خود بر جزایر مصنوعی، تاسیسات، سازه

های اقتصادی مشروع مرتبط با  برداری از زیربستر و سایر فعالیت هر طرف به منظور اعمال حاکمیت و حقوق حاکمه خود در بهره

منابعی در توسعه منابع بستر و زیر بستر و حقوق انحصاری در برداشت منابع زنده آبی و همچنین به منظور حفظ و مدیریت چنین 

ها شامل سوار شدن بر آنها، بازرسی، تعقیب فوری،  های سایر طرف تواند تدابیری در خصوص کشتی منطقه ماهیگیری خود، می

 .بازداشت، توقیف، و رسیدگی قضایی که ممکن است برای تضمین رعایت قوانین و مقررات آن ضروری باشد، اتخاذ نماید

ر این بند مستدل باشد. در صورتی که تدابیر اعمال شده فاقد توجیه باشد، هر گونه زیان و الزم است به کارگیری تدابیر مصرح د

 .وارده به کشتی باید جبران شود   خسارت

ها حاضر  اقداماتی از قبیل سوار شدن، بازرسی، تعقیب فوری و بازداشت، منحصرا توسط نمایندگان صالحیتدار مراجع دولتی طرف

ها یا هواپیماهای دارای عالیم خارجی که به وضوح  نگی یا هواپیمای نظامی یا سایر کشتیهای ج بر روی عرشه کشتی

 .تواند انجام گیرد باشند و مجاز به این منظور هستند، می کننده این است که آنها در خدمت دولت می مشخص

های دولتی که  های جنگی و کشتی ، هیچ چیز در این کنوانسیون به مصونیت کشتی11به استثنای موارد مشخص شده در ماده 

 .سازد ای وارد نمی گیرند، خدشه برای مقاصد غیرتجاری مورد استفاده قرار می

 13ماده

های سرزمینی خود  هر طرف در اعمال حاکمیت خود از حق انحصاری وضع قواعد، تجویز و انجام تحقیقات علمی دریایی در آب

های سرزمینی یک طرف  توانند تحقیقات علمی دریایی را در محدوده آب ها می فطر های تحت پرچم  برخوردار خواهد بود. کشتی

 .تواند تعیین کند، انجام دهند صرفا با مجوز کتبی و طبق شرایطی که آن دولت می

بی هر طرف در اعمال صالحیت خود از حق انحصاری برای وضع قواعد، تجویز و انجام تحقیقات علمی دریایی مربوط به منابع زنده آ

در منطقه ماهیگیری خود و نیز تحقیقات علمی دریایی مربوط به اکتشاف و استخراج منابع بستر و زیربستر در بخش خود برخوردار 

توانند چنین تحقیقاتی را در منطقه ماهیگیری و بخشِ طرفی دیگر صرفا با مجوز  ها می های تحت پرچم طرف خواهد بود. کشتی

 .تواند تعیین کند، انجام دهند آن طرف می کتبی آن طرف و طبق شرایطی که

ها  های صدور مجوزها توسط هر طرف طبق قوانین ملی وی تعیین خواهد شد و به نحو مقتضی به اطالع سایر طرف شرایط و شیوه

 .خواهد رسید

نباید تأخیر یا انکار  این ماده، 2و  1در مورد صدور مجوزهای انجام تحقیقات علمی دریایی مطابق با بندهای   در اتخاذ تصمیم

 .غیرموجهی وجود داشته باشد



ها در اعمال حقوق حاکمه و انحصاری آنان که در  های طرف های پژوهشی علمی دریایی موضوع این ماده نباید برای فعالیت فعالیت

 .ناپذیر ایجاد کند بینی شده است، موانع توجیه این کنوانسیون پیش

دهد باید حق شرکت یا داشتن نماینده را برای طرفی که مجوز انجام تحقیقات علمی  انجام میطرفی که تحقیقات علمی دریایی را 

پذیر باشد، بدون  این ماده را صادر کرده است، به ویژه اگر این تحقیقات از روی عرشه کشتی امکان 2و  1دریایی مطابق بندهای 

 .های تحقیق تضمین کند هد آن طرف در مشارکت در هزینهپرداخت هیچ دستمزدی به دانشمندان طرف اجازه دهنده و بدون تع

های بدست آمده را  دهد، پس از تکمیل آن نتایج و یافته این ماده انجام می 2و  1که تحقیقات علمی دریایی را طبق بندهای  طرفی

ده در چارچوب این تحقیق را در های بدست آم  ها و نمونه به طرف مجوز دهنده این تحقیقات، ارائه خواهد کرد و همچنین کلیه داده

 .اختیار آن طرف قرار خواهد داد

 .های سرزمینی خود را الزام نماید تحقیقاتی علمی دریایی در حال انجام در آب  هر طرف حق دارد تعلیق یا توقف هر فعالیت

، حق دارد دریکی از موارد زیر شود صادر کرده است این ماده انجام می 2طرفی که اجازه تحقیقات علمی دریایی را که طبق بند 

 :خواستار تعلیق یا توقف آن گردد

 های تحقیقاتی طبق اطالعات ارائه شده که مبنای صدور مجوز بوده است، انجام نشود؛ الف( فعالیت

 ای انجام شود که شرایط مقرر شده را نقض کند؛ های تحقیقاتی به گونه ب( فعالیت

 اده در اجرای پروژه تحقیقاتی؛پ( قصور در رعایت یکی از مفاد این م

 .ت( تعلیق یا توقف مزبور برای تضمین امنیت آن طرف حیاتی باشد

 2های سرزمینی با رعایت بندهای  ها حق دارند تحقیقات علمی دریایی را در ماورای حدود خارجی آب طرف  های تحت پرچم کشتی

 .این ماده انجام دهند 3و 

 .های ذیربط انجام شود تحقیقات علمی دریایی دوجانبه و چندجانبه باید به موجب موافقتنامه میان طرف

 14ماده 

 .ها و خطوط لوله زیردریایی در بستر دریای خزر اقدام کنند توانند نسبت به تعبیه بافه ها می طرف

های  بستر دریای خزر اقدام کنند، مشروط برآنکه پروژه توانند نسبت به تعبیه خطوط لوله سراسری زیردریایی بر روی ها می طرف

ها عضو آن هستند از جمله کنوانسیون  المللی که طرف های بین محیطی و الزامات مندرج در موافقتنامه آنها با استانداردهای زیست

 .های مربوطه آن مطابقت داشته باشد زیست دریایی دریای خزر و پروتکل چارچوب حفاظت از محیط

کند، تعیین خواهد  ها و خطوط لوله زیردریایی بر اساس توافق با طرفی که بافه یا خط لوله از بخش بستر آن عبور می یرهای بافهمس

 .شد

های زیر دریایی، در جاهایی که لنگراندازی، صید ماهی با  ها و خطوط لوله مختصات جغرافیایی نواحی در امتداد مسیرهای عبور بافه

باشد، باید توسط دولت ساحلی که  های زیر آب و الیروبی و دریانوردی با لنگر الیروبی مجاز نمی بستر، عملیاتادوات صید نزدیک 

 .ها برسد اند به اطالع تمام طرف ها و خطوط از بخش آن کشور عبور کرده این بافه

 15ماده 

 .باشند آن می زیستی دریای خزر و تمام عناصر ها متعهد به حمایت و حفاظت از سامانه بوم طرف

ها باید مشترکا یا منفردا به منظور حفاظت از تنوع زیستی، حمایت، احیاء و مدیریت پایدار و بخردانه منابع زنده دریای خزر و  طرف

 .جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر از هر منبع، تمام تدابیر الزم را اتخاذ و با یکدیگر همکاری کنند

 .گردد، ممنوع خواهد بود طمه به تنوع زیستی دریای خزر هرفعالیتی که موجب ل

 .الملل مسئول خواهند بود ها در قبال هر گونه آسیب به سامانه بوم زیستی دریای خزر به موجب موازین حقوق بین طرف

 16ماده 



های  ا سازمانهای غیرعضو این کنوانسیون و همچنین ب ها در دریای خزر با اشخاص حقیقی و حقوقی دولت همکاری طرف

 .المللی، طبق مفاد این کنوانسیون انجام خواهد شد بین

 17ماده 

های  سازه الملل و تامین مالی آن، قاچاق اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان و پیش ها باید به منظور مبارزه با تروریسم بین طرف

طریق دریا و سایر جرایم در دریای خزر با یکدیگر همکاری  آنها، همچنین صید غیر مجاز و پیشگیری و مقابله با قاچاق مهاجران از

 .کنند

 18ماده 

 .ها اصالح یا تکمیل شود تواند با توافق همه طرف مفاد این کنوانسیون می

ای تنظیم شود که  های جداگانه های این کنوانسیون جزء الینفک کنوانسیون خواهد بود و باید در قالب پروتکل ها و الحاقیه اصالحیه

ها برای الزم االجرا شدن آنها توسط امین، الزم  از تاریخ دریافت پنجمین اطالعیه مبنی بر تکمیل تشریفات داخلی مورد نیاز طرف

 .االجرا خواهد شد

 19ماده 

ح های پنج جانبه منظم در سط ها در دریای خزر، سازکار رایزنی ها به منظور تضمین اجرای موثر کنوانسیون و بررسی همکاری طرف

های امورخارجه تاسیس خواهند کرد که حداقل یک بار در سال به طور چرخشی در یکی از  عالی، تحت سرپرستی وزارتخانه

 .کار توافق شده، برگزار خواهد شد- کشورهای ساحلی طبق آیین

 20ماده 

 .تند، تاثیر نخواهد داشتالمللی که در آن عضو هس ها ناشی از سایر معاهدات بین این کنوانسیون بر حقوق و تعهدات طرف

 21ماده 

 .ها و مذاکرات حل و فصل شود ها از طریق رایزنی اختالفات و مناقشات راجع به تفسیر و اجرای این کنوانسیون باید توسط طرف

د با توان وفصل نشود، می این ماده حل 1ها در رابطه با تفسیر یا اجرای این کنوانسیون که طبق بند  هر گونه اختالف بین طرف

 .بینی شده، ارجاع شود الملل پیش آمیز که در حقوق بین های مسالمت وفصل به سایر روش ها برای حل صالحدید طرف

 22ماده 

 تودیع کند، می عمل کنوانسیون  باشد. اسناد تصویب نزد جمهوری قزاقستان که به عنوان امین این کنوانسیون منوط به تصویب می

 .االجرا خواهد شد تاریخ دریافت پنجمین سند تصویب توسط امین، الزمدر کنوانسیون این. شد خواهد

 23ماده 

های آن را  ها و الحاقیه االجرا شدن اصالحیه االجرا شدن کنوانسیون و تاریخ الزم امین باید تاریخ تودیع هر سند تصویب، تاریخ الزم

 .ها برساند به اطالع طرف

 .سازمان ملل متحد توسط امین به ثبت برسدمنشور  102این کنوانسیون باید طبق ماده 

 24ماده 

 .این کنوانسیون با توجه به ماهیت خود، محدودیت زمانی نخواهد داشت

میالدی در شهر آکتائو در یک نسخه اصلی به  2018آگوست  12هجری شمسی برابر با  1397مرداد  21این کنوانسیون در تاریخ 

 .باشند وسی، ترکمنی و انگلیسی منعقد شده که کلیه متون دارای اعتبار یکسان میهای آذربایجانی، فارسی، قزاقی، ر زبان

 .ها در صورت بروز هر گونه اختالف، به متن انگلیسی مراجعه خواهند نمود طرف

 .ها ارسال خواهد کرد نسخه اصلی نزد امین تودیع خواهد شد. امین رونوشت مصدق کنوانسیون را برای کلیه طرف

 


